
 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

 

NGUYỄN PHÚ QUỐC 

 

 

 

DẠY HỌC SOẠN ĐỆM CA KHÚC  

TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN  

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC 

Khóa 9 (2017- 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2019 



 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

 

NGUYỄN PHÚ QUỐC 

 

 

 

DẠY HỌC SOẠN ĐỆM CA KHÚC  

TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ 

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc 

Mã số: 8140111 

 

Người hướng dẫn khoa học 

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2019 



 

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số 

liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa có ai công bố tại bất 

cứ công trình nào. Nếu sai với lời cam đoan, tôi xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm. 

   Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019 

   Tác giả 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Hàng chục năm nay, ở Việt Nam đàn Phím điện tử (Electronic 

Keyboard, viết tắt: Keyboard) là nhạc cụ phổ biến. Những năm 80 thế kỷ 

XX, đàn Phím điện tử là thành viên ban nhạc nhẹ, sau đó trở thành phong 

trào học tập của thiếu nhi từ Nam ra Bắc. Ưu thế đàn Phím điện tử phù hợp 

điều kiện hoạt động âm nhạc từ chuyên nghiệp đến phổ thông, quần chúng, 

là nhạc cụ thay thế ban nhạc; gọn nhẹ dễ di chuyển; lối diễn tấu tư ng tự 

như đàn Piano; không đòi hỏi khắt khe kỹ thuật ch i đàn. Do đó, đàn Phím 

điện tử trở thành nhạc cụ chuyên đệm hát, từ nhóm ca sĩ chuyên biểu diễn 

hội nghị, tổng kết, nhà hàng, quán bar đến hội diễn, hội thi không chuyên.  

Là cây đàn âm thanh tổng hợp, mô phỏng nhiều loại nhạc cụ, bộ đệm 

tiết tấu đa dạng, liên tục cải tiến hiện đại, đàn Phím điện tử không thể thiếu 

trong ban nhạc nhẹ chuyên nghiệp, đồng thời là nhạc cụ độc lập đệm hát 

hiệu quả. Đây là lý do để trường CĐSP Gia Lai đưa đàn Phím điện tử thành 

môn học bắt buộc trong chư ng trình đào tạo CĐSPAN. Mục đích giúp SV 

thành thạo kỹ năng diễn tấu, đệm ca khúc THCS, sau khi ra trường có thể 

đáp ứng yêu cầu dạy học âm nhạc phổ thông, ngoài ra sử dụng vào nhiều 

hoạt động khác như: đệm chư ng trình văn hóa, văn nghệ, tham gia sinh 

hoạt ngoại khóa...có đàn Phím điện tử, các trường THCS chủ động xây 

dựng phong trào thi đua, dạy học tích cực, xây dựng nhiều tiết mục nghệ 

thuật phong phú vào ngày lễ, kỷ niệm. Mục tiêu cụ thể môn đàn Phím điện 

tử tại trường CĐSP Gia Lai nhằm trang bị kiến thức, kỹ thuật ch i đàn, 

đảm bảo SV CĐSPAN biết đệm ca khúc THCS từ đ n giản đến thành thạo. 

Để đạt mục tiêu, nội dung chư ng trình dạy học có lượng thời gian 8 tín 

chỉ, GV tổ chức biên soạn phần học gam, hợp âm, hợp âm rải, bài luyện 

ngón, bài kỹ thuật, tác phẩm, cách soạn đệm ca khúc...tất cả phân bổ qua 

các kỳ. Mặc dù đạt một số kết quả khích lệ, nhưng thực tế đang bộc lộ khó 
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khăn hạn chế như: chưa tổ chức biên soạn giáo trình môn đàn Phím điện tử, 

thế hệ đàn dạy học cũ, thiếu tính năng sử dụng, hệ số lớp đông, GV khó 

bao quát, hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết. Đầu năm 2019, được sự đồng ý của 

BGH trường, khoa Thể dục- Nhạc- Họa, tổ bộ môn Âm nhạc tăng tín chỉ từ 

8 lên 10, yêu cầu GV bổ sung kiến thức, nội dung thực hành soạn đệm. 

Đồng thời chuẩn bị kỹ phần dạy học soạn đệm ca khúc qua một số nội dung 

mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên âm nhạc theo chư ng trình giáo 

dục phổ thông tổng thể bắt đầu triển khai năm học 2019- 2020, trong đó 

môn âm nhạc xuất hiện 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT. Từ những lý do nêu 

trên, tôi chọn đề tài: Dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Phím điện tử 

cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, trường Cao đẳng Sư Phạm 

Gia Lai” làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành LL&PPDHAN. 

1. Lịch sử nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu thực hiện đề tài có một số 

công trình xuất bản trong nước và nước ngoài như:  

- Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử (giáo trình CĐSP) của 

PGS.Xuân Tứ [65] biên soạn theo đ n đặt hàng dự án đào tạo giáo viên 

THCS do BGDĐT chủ trì. Đây là giáo trình chính được nhiều trường 

CĐSP đang đào tạo SPAN, trong đó có trường CĐSP Gia Lai sử dụng. 

Toàn bộ giáo trình đề cập nhiều nội dung c  bản như kỹ thuật luyện gam, 

ngón tay, xây dựng âm hình đệm trên điệu thức 7 âm diatonic, các vòng 

công năng hòa thanh, phư ng pháp luyện tập với chú giải, hướng dẫn tỉ mỉ, 

chi tiết. 

Ngoài ra, PGS.Xuân Tứ còn viết một số sách về đàn Phím điện tử như: 

Hướng dẫn dạy và học đàn Organ 1,2. Đây là những tài liệu quan trọng, bổ 

sung bộ giáo trình chính trong dạy học đàn Phím điện tử. 

- Phương pháp học đàn Organ Keyboard của tác giả Lê Vũ [67] gồm 

6 phần và phần trình bày hòa tấu, dân ca Việt nam, nhạc tuổi th , hợp âm 
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nền, hợp âm bấm ngón. Tuy vậy, sách tập trung hướng dẫn thiếu nhi nên 

chưa phù hợp dạy học đàn Phím điện tử tại trường CĐSP Gia lai. 

- Tài liệu Keyboard dùng cho năm thứ nhất hệ Đại học Sư phạm Âm 

nhạc [39], là cuón tài liệu dạy học đàn Phím điện tử (lưu hành nội bộ) của 

trường ĐHSP Nghệ thuật TW gồm: bài luyện ngón Hanon, Etude, các tiểu 

phẩm trong, ngoài nước, đáp ứng trình độ từ dễ đến khó.  

- Độc tấu trên đàn Organ Keyboard của 2 tác giả: Lê Vũ- Quang Đạt 

[68], là tập hợp các sáng tác, tác phẩm chuyển soạn cho đàn Phím điện tử 

độc tấu. Nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Czardas, Anitra’s dance, La 

cumparsita...có giá trị trong dạy học đàn Phím điện tử. 

- Những tác phẩm chọn lọc cho đàn Organ Keyboard [52] do tác giả 

Việt Thanh biên soạn, sưu tầm, chọn lọc nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Việt 

Nam, quốc tế. 

Những giáo trình, tài liệu trên được biên soạn tỉ mỉ, công phu, nguồn 

tham khảo bổ ích dạy học đàn Phím điện tử tại trường CĐSP Gia Lai. 

Ngoài ra một số tài liệu khác có nội dung gần gũi hướng nghiên cứu như: 

Luận văn Cao học SPAN, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: Nâng 

cao chất lượng giảng dạy Keyboard cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm 

nhạc tại Hà Nội [2]; Phương pháp soạn đệm trên đàn Organ [11]; Sách 

học đàn phím điện tử dành cho dưới 7 tuổi [29]; Từ điển các thế bấm các 

hợp âm soạn cho đàn Piano và Organ [50]; Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar 

& Organ... 

Một số Luận văn Cao học chuyên ngành LL&PPDHAN đề cập đến 

đệm hát trên đàn Phím điện tử. Chúng tôi xác định đây là tài liệu đồng 

hướng về dạy học đệm ca khúc trên đàn Phím điện tử. 

Các giáo trình, tài liệu nêu trên có đặc điểm riêng, đóng góp nhiều 

phư ng diện dạy và học đệm đàn Phím điện tử. Qua đối chiếu, xem xét, chưa 

có đề tài nào đề cập đến dạy học soạn đệm ca khúc tại trường CĐSP Gia Lai, 
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do đó luận văn  Dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn phím điện tử cho sinh 

viên CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai là đề tài mới, không trùng lặp với các 

công trình trước đây. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Từ thực trạng dạy học đệm đàn Phím điện tử tại trường CĐSP Gia 

Lai, người viết luận văn đưa ra một số giải pháp soạn đệm ca khúc nhằm 

đạt hiệu quả đa dạng h n, đồng thời đáp ứng yêu cầu sử dụng đàn Phím 

điện tử trong dạy học âm nhạc, tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường 

phổ thông tại tỉnh Gia Lai. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu thực trạng dạy học môn đàn Phím điện tử  

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong dạy và học đàn Phím điện tử qua 

thực tế lên lớp. 

- Đề ra một số giải pháp dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Phím điện 

tử nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CĐSPAN tại trường CĐSP Gia Lai. 

- Bổ sung một số nội dung mới trong dạy học soạn đệm ca khúc. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các học phần dạy học đàn Phím điện tử trình độ CĐSPAN tại trường 

CĐSP Gia Lai. 

- Thực trạng dạy học, phư ng pháp soạn đệm ca khúc trên đàn Pím 

điện tử. 

- Những giải pháp dạy học soạn đệm ca khúc, tiếp cận theo nhu cầu 

nghề nghiệp dạy học âm nhạc THCS tại tỉnh Gia Lai. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Về thời gian: trong năm học 2016 - 2018 với môn đàn Phím điện tử 

và học phần soạn đệm ca khúc trình độ CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai.. 
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- Về không gian: các lớp đàn Phím điện tử tại trường CĐSP Gia Lai. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phư ng pháp thực hành trên đàn Phím điện tử: nhằm nêu rõ thực 

trạng soạn đệm ca khúc tại trường CĐSP Gia Lai. 

- Phư ng pháp phân tích, tổng hợp: nêu rõ tài liệu dạy học soạn đệm 

ca khúc trên đàn Phím điện tử.  

- Phư ng pháp luyện tập: rèn luyện kỹ năng ngón tay trên đàn Phím 

điện tử 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Trình bày thực trạng dạy học đệm ca khúc trên đàn Phím điện tử 

trình độ CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. 

- Đưa ra giải pháp soạn đệm ca khúc trên đàn Phím điện tử trong đào 

tạo CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. 

- Là tài liệu tham khảo cho GV, SV dạy học soạn đệm ca khúc trên 

đàn Phím điện tử tại trường CĐSP Gia Lai. 

7. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn 

gồm 3 chư ng: 

Chư ng 1: Môn đàn Phím điện tử trong chư ng trình dạy học âm nhạc 

ở trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai 

Chư ng 2: Thực trạng dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Phím điện tử 

Chư ng 3: Một số giải pháp trong dạy học soạn đệm ca khúc 
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Chương 1 

MÔN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI 

1.1. Một số khái niệm dạy học và đệm hát đàn phím điện tử 

1.1.1. Dạy học 

Trong giáo dục, dạy học là quá trình tư ng tác, gắn bó chặt chẽ giữa 

người dạy và người học, 2 đối tượng chủ thể đóng vai trò quyết định 

chuyển giao tri thức do nhân loại sáng tạo nên. Ở tiếng Việt, dạy học đồng 

nhất quy trình hoạt động giáo dục có tính tổ chức, còn trong tiếng Anh là 2 

hoạt động cụ thể: teaching and learning phân biệt rõ nhu cầu học tập, mục 

đích dạy. Mối quan hệ dạy và học hình thành nhiều quan điểm, khái niệm 

khác nhau, xuất phát từ lĩnh vực nghiên cứu: giáo dục học, tâm lý học, sư 

phạm, trong đó không thể không nhắc đến văn hóa, nghệ thuật với quy 

trình dạy học nhiều đặc thù. Ở mức độ khái quát, dạy học biểu hiện con 

đường giáo dục, chuẩn bị cho thế hệ tư ng lai kiến thức, hiểu biết do con 

người sáng tạo nên. Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê nêu khái niệm dạy 

học: “xét theo quan điểm tổng thể dạy học chính là con đường giáo dục 

(hiểu theo nghĩa tổng quát) tiêu biểu nhất” [20, tr.172]. Về ý nghĩa, dạy học 

là lộ trình tri thức rộng mở cho mọi người tiếp nhận, phát triển, tiếp tục 

chuyển giao cho thế hệ sau. Sự tiếp nối liên tục dạy học phản ánh xã hội trí 

tuệ, qua đó con người làm chủ thế giới tự nhiên, sự khác biệt so với loài 

động vật. Để đảm bảo mục đích giáo dục, nội dung c  bản của dạy học bao 

gồm: quy trình hay hoạt động dạy học, quy luật và nguyên tắc dạy học với 

nhiều phư ng pháp được sử dụng hướng đến tính thống nhất, chặt chẽ, 

logic, biện chứng khoa học, qua đó, người học lĩnh hội hệ thống kiến thức 

sâu rộng. Với chức năng, vai trò rõ ràng giữa chủ thể dạy và học, mục tiêu 

giúp người học hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kiến thức, hiểu biết thực tiễn, 

đời sống xã hội, đặc biệt là hình thành nhân cách sống có ích, vì mọi người.   
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Để đạt hiệu quả, dạy học đòi hỏi quá trình tư ng tác thống nhất 2 hoạt 

động c  bản dạy và học cùng tác động qua lại. Trong đó, phư ng tiện dạy 

học, điều kiện môi trường sống (thành thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa), 

gia đình, khoa học công nghệ...tất cả hình thành mối quan hệ ảnh hưởng 

sâu sắc quá trình dạy học. Tuy vậy, hoạt động dạy và học đóng vai trò chủ 

đạo, xuyên suốt, tạo nên tính thống nhất biện chứng trong hệ thống chung, 

đảm bảo mục đích giáo dục. 

Hoạt động dạy: tầm quan trọng hoạt động dạy gắn bó chức năng, 

nhiệm vụ hướng dẫn, lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, tăng cường nhận thức 

người học. Nói cách khác, dạy là hình thức chuyển tải toàn bộ tri thức khoa 

học giúp người học tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ kiến thức lý thuyết, kỹ năng, 

thao tác, thực hành nghề nghiệp. Hoạt động dạy yêu cầu đảm bảo những 

tiêu chí: 

Xây dựng hoạt động nhận thức người học theo mục đích rõ ràng, trả 

lời câu hỏi: học để làm gì? học như thế nào? phư ng pháp, cách thức học ra 

sao? Tất cả liên quan, tác động từ người dạy qua hướng dẫn, tổ chức hoạt 

động dạy. 

Người dạy bắt buộc thực hiện kế hoạch, nội dung dạy, đây là tiêu chí 

c  bản có tính định hướng để người học triển khai nhiệm vụ học tập theo 

tiến trình thời gian. Những kỹ năng soạn bài, sử dụng công nghệ (máy tính, 

máy chiếu, phư ng tiện nghe nhìn/media), lý thuyết, thực hành...tất cả được 

lập kế hoạch trong tổng thể thống nhất. 

Khuyến khích, gợi mở giá trị, lợi ích cho người học, tinh thần tự học, 

luyện tập, củng cố kiến thức, tham khảo tài liệu, độc lập, sáng tạo, chủ 

động...biến quá trình dạy học thành hoạt động học. 

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực học tập, từ đó đề 

ra biện pháp điều chỉnh, sửa chữa lỗi, tật của người học. Đồng thời đối 

chiếu, xem xét hiệu quả kiến thức trong hoạt động dạy, hoàn thiện phư ng 



8 

 

 

 

pháp truyền đạt, tổ chức thực hành đạt hiệu quả. Do đó, kiểm tra, đánh giá 

năng lực người học cần tiến hành thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ của 

người dạy. Lê Văn Hồng khẳng định tầm quan trọng hoạt động dạy qua 

khái niệm: “khi tiến hành hoạt động dạy, thày giáo không nhằm phát triển 

chính mình, mà nhằm tổ chức tái tạo nền văn hóa xã hội, tạo ra cái mới 

trong tâm lý học sinh” [19,tr.102]. 

Như vậy, hoạt động dạy với những tiêu chí trên đảm bảo mối quan hệ 

tư ng tác chặt chẽ giữa người dạy và người học, thúc đẩy năng lực học tập, 

tiếp nhận, lĩnh hội tri thức nhân loại. 

Hoạt động học: để trả lời câu hỏi học để làm gì? học như thế nào? 

phư ng pháp, cách thức học ra sao? người học phải xác định mục đích học 

tập, từ đó tổ chức hoạt động học có kết quả, phát triển nhanh năng lực cá 

nhân. Hoạt động học trên c  sở người dạy khuyến khích động c  học tập 

với nội dung: tự giác, tích cực, chủ động, tự đánh giá khả năng bản thân, đề 

ra phư ng pháp học, thu nhận, xử lý, tích lũy kiến thức phù hợp nội tại (thể 

chất, tinh thần, tư duy), ngoại tại (điều kiện sống, môi trường, hoàn cảnh 

gia đình, mối quan hệ xã hội). Ví dụ: người học có khả năng học tập nhưng 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ trang trải kinh phí học tập, thiếu 

điều kiện, môi trường tiếp thu kiến thức, điều này hạn chế phát triển năng 

lực cá nhân. 

Là quá trình nhận thức, hoạt động học phản ánh phẩm chất tư duy, 

diễn biến tâm lý với diễn biến đa dạng. Mỗi người có cách học riêng, 

không giống nhau, do đó tính tự giác là yếu tố chủ đạo, không bị ngoại 

cảnh tác động, ảnh hưởng kết quả học tập. Để tự giác trở thành ý thức, 

chuyên cần siêng năng rèn luyện tạo tính chủ động trong hoạt động học, 

biến đổi nhanh kiến thức người dạy thành tri thức bản thân, thúc đẩy tư duy 

sáng tạo, phát triển khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, kiểm nghiệm, 

đưa ra kết quả, đáp án đúng, chính xác. Qua đó, người học phát triển nhanh 
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kỹ năng nghề nghiệp, nhận thức đầy đủ vai trò cá nhân trong đời sống xã 

hội hiện đại. 

Mỗi người có thiên hướng, năng khiếu bẩm sinh trong từng lĩnh vực 

khoa học: tự nhiên, xã hội, văn hóa nghệ thuật, kỹ thuật công nghệ...để phát 

triển năng lực cá nhân, học tập là con đường duy nhất với nhiều hình thức, 

nội dung hoạt động khác nhau. Trong đó, tính tự giác, chủ động học là điều 

kiện tiên quyết, đóng vai trò cốt lõi hình thành kỹ năng, kỹ xảo đặc biệt, chỉ 

xuất hiện khi tích lũy đủ kiến thức, đạt tới trình độ thành thạo, điêu luyện. 

Lê Văn Hồng đưa ra khái niệm hoạt động học: “ học là hoạt động đặc thù 

của con người được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri 

thức, kỹ năng, kỹ xảo mới, những hình thức hành vi và cả những dạng hoạt 

động nhất định” [19,tr.106]. Để giải quyết mục đích lĩnh hội toàn diện hệ 

thống kiến thức, yếu tố tự giác, chủ động học tập là đặc điểm hoạt động học 

theo quy trình: thu nhận, xử lý, biến đổi thông tin từ người dạy, từ thực tiễn 

xã hội thành tri thức, kinh nghiệm bản thân. Trần Thị Tuyết Oanh nêu rõ: “ 

hoạt động học là hoạt động có tính tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, 

tự điều khiển hoạt động nhận thức- học tập của mình nhằm thu nhận, xử lý, 

biến đổi thông tin bên ngoài thành tri thức của bản thân”[45,tr.135]. 

Như vậy, hoạt động dạy và học có mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ trong 

chỉnh thể thống nhất, không tách rời. Ở mức độ khái quát, dạy học là con 

đường chủ đạo của giáo dục, chuyển giao, trao truyền tri thức nhân loại 

một cách hệ thống, đảm bảo kiến thức do con người sáng tạo nên không 

mất đi mà phát triển tịnh tiến, hướng tới làm chủ thế giới tự nhiên, xây 

dựng cuộc sống, xã hội văn minh, hiện đại. Để giáo dục dạy học hiệu quả, 

các c  sở đào tạo, nhà trường là trung tâm dạy học, ở đó 2 chủ thể cùng 

phối hợp, tư ng tác, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, thúc đẩy, phát triển tài 

năng con người, xây dựng cộng đồng xã hội văn minh, tiên tiến, hiện đại. 

Phạm Viết Vượng, nhà giáo dục học Việt Nam khái niệm về dạy học: “Dạy 
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học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là một trong những con 

đường để thực hiện mục đích giáo dục. Quy trình dạy học được tổ chức 

trong nhà trường bằng phư ng pháp sư phạm đặc biệt” [69, tr.52]. 

1.1.2. Dạy học đàn phím điện tử 

Những khái niệm, dẫn giải dạy và học với nhiều ý nghĩa, cách thức 

hoạt động cho thấy mỗi lĩnh vực khoa học có phư ng pháp tiến hành dạy 

học khác nhau. Trong nhiều loại hình nghệ thuật: Hội họa/Mỹ thuật, Múa, 

Kịch, Sân khấu, Điện ảnh, Th  ca, Kiến trúc...thì Âm nhạc (cùng với Hội 

họa, Múa) xuất hiện sớm nhất, từ thời tối cổ, giai đoạn s  khai loài người. 

Sự phát triển Âm nhạc trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn thăng trầm cùng xã 

hội con người. Nửa cuối thế kỷ XX, những sáng tạo to lớn trong kỹ thuật 

công nghệ là c  sở hình thành sản phẩm nhạc khí hiện đại, trong đó đàn 

Phím điện tử (Electronic Keyboard, gọi tắt là Keyboard), nhạc khí tích hợp, 

mô phỏng hình thức, âm thanh từ đàn Piano và Organ (do đó ở Việt Nam, 

nhiều tài liệu sách âm nhạc sử dụng từ Organ điện tử với ý nghĩa là đàn 

Keyboard) ngày càng phổ biến trên thế giới, thành phần không thể thiếu 

trong ban nhạc nhẹ nổi tiếng, là cây đàn độc tấu/solo với âm thanh phong 

phú, đa dạng. Những cải tiến, bổ sung tạo cho đàn Keyboard từ biểu diễn 

chuyên nghiệp phổ cập trong đời sống âm nhạc đại chúng. Ở Việt Nam, 

đàn Keyboard thịnh hành từ sau 1975, khi đất nước thống nhất, tiếp tục kéo 

dài đến giai đoạn hiện nay. Hầu hết các c  sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp, hàn lâm: HVANQGVN, trường ĐHVHNT Quân Đội, Nhạc viện 

Tp.HCM, Học viện âm nhạc Huế đều tổ chức ngành đàn Keyboard đào tạo 

nghệ sĩ biểu diễn ...đặc biệt, các trường CĐ, ĐH có ngành sư phạm âm 

nhạc, đàn Keyboard là môn học chính trong chư ng trình đào tạo.  

Như vậy, dạy học đàn Phím điện tử/Keyboard ở Việt Nam có lịch sử 

trên 40 năm, nhiều thế hệ SV sau khi ra trường phát huy khả năng diễn tấu 

đàn Keyboard vào nhiều công việc khác nhau, nhưng chủ yếu sử dụng đàn 
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Keyboard đệm cho hát. Nói cách khác, đàn Keyboard có chức năng đệm 

hát, đặc điểm quan trọng, nội dung chính của dạy học đàn Phím điện 

tử/Keyboard ở Việt Nam nói chung, tại các trường có đào tạo SPAN trình 

độ ĐH, CĐ. 

Những ưu việt công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong nhiều 

ngành khoa học khác nhau. Trong lĩnh vực âm nhạc, đàn Keyboard là nhạc 

khí điển hình của ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, phát triển tính năng ngày 

càng hiện đại, đáp ứng nhu cầu giải trí, hoạt động nghệ thuật. Năm 1996, 

khi đàn Keyoard đang trong giai đoạn tích hợp Piano và Organ, nhạc sĩ 

Phạm Trọng Cầu đã khẳng định ưu thế đàn Keyboard qua lời mở đầu cuốn 

sách: Độc tấu trên đàn Organ Keyboard (tập 2): “ thời đại điện tử với sự 

tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã cho phép các bạn một ban nhạc nhẹ trong 

tay...cùng một lúc có thể diễn tấu được giai điệu, hòa âm, tiết điệu, âm 

sắc...tất cả đều hài hòa thể hiện qua cây đàn Organ Keyboard điện tử” 

[68,tr.4]. Còn PGS.Nhạc sĩ Xuân Tứ, người viết nhiều công trình, tài liệu 

dạy học đàn Keyboard ở Việt Nam khẳng định: “ cây đàn Organ điện tử- 

kết tinh của thành tựu khoa học tiên tiến, thật phong phú đa dạng mà trong 

lịch sử phát triển nhạc cụ từ trước đến nay chưa từng có”[63,tr.4]. 

Những dẫn giải trên cho thấy đàn Keyboard ở Việt Nam phổ biến và 

trở thành nhạc cụ đệm hát chủ đạo. Khả năng thay thế một ban nhạc, đàn 

Keyboard đem lại ưu thế lớn h n tất cả nhạc cụ điện tử và Aucostic, đồng 

thời giữ vị trí vững chắc trong dạy học âm nhạc nói chung, SPAN nói 

riêng, giúp người học khai thác, thực hành đàn theo khả năng, trình độ kỹ 

thuật. Trong thực tế, dạy học đàn Keyboard có mối liên hệ gần gũi với đàn 

Piano, bởi kỹ thuật, phư ng pháp luyện tập tư ng tự do cấu tạo hệ phím mô 

phỏng đàn Piano. Là nhạc khí, đàn Keyboard có nguyên tắc, phư ng pháp 

dạy học riêng, không đốt cháy giai đoạn mà cần ý thức chủ động của người 

học. Nếu học âm nhạc chuyên nghiệp, việc tự tập đàn là nhiệm vụ bắt buộc, 
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để trả bài 1 Etude/bài kỹ thuật trong 1 tiết lên lớp, người học phải luyện tập 

20- 30 giờ, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau (vỡ bài, ghép chậm 2 tay, 

diễn tấu đúng sắc thái, tốc độ...). Điều này cho thấy đặc thù riêng dạy học 

đàn Keyboard có đặc điểm khác biệt khi so sánh cách dạy học trong nhiều 

ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

Tại c  sở đào tạo SPAN, môn đàn Keyboard và Hát thu hút SV do 2 

môn học có quan hệ tư ng hỗ, bổ trợ nhau khi đàn Keyboard tạo nên phần 

đệm cho hát. Đồng thời được SV sử dụng tập luyện thanh, xướng âm và 

nhiều môn khác. Một thế mạnh đàn Keyboard ít nhạc cụ thực hiện được khi 

trở thành phư ng tiện kết nối phần mềm sáng tác, phối khí trên máy tính. 

Những ưu điểm tái tạo âm sắc các nhạc khí giúp cho đàn Keyboard phát 

huy khả năng âm thanh dàn nhạc như ý, dễ dàng. Các thuật ngữ âm nhạc 

mới như: nhạc EDM (viết tắt cụm từ: Electronic Dance Music), DJ (Disc 

Jockey) ra đời theo sự phát triển của đàn Keyboard với phần mềm làm nhạc 

trên máy tính.   

Từ những nội dung đã nêu, khái niệm dạy học đàn Keyboard được dẫn 

giải: dạy học đàn Keyboard nhằm trang bị cho người học hệ thống kỹ thuật 

bấm ngón thành thạo trên hàng phím và sử dụng các tính năng phong phú 

trong đàn để tạo phần đệm cho hát.  

1.1.3. Soạn đệm ca khúc trên đàn phím điện tử 

Với tính năng ứng dụng từ công nghệ kỹ thuật số, hiệu ứng đàn 

Keyboard như một ban nhạc, dàn nhạc đang diễn tấu đem lại cảm hứng mới 

cho người học. Toàn bộ phần bên trái đàn Keyboard là bộ phận đệm tự 

động, thuật ngữ tiếng Anh: Auto accompaniment gồm 2 từ ghép: Auto/tự 

động và Accompaniment theo nghĩa tiếng Việt là đệm. Soạn đệm trên đàn 

Keyboard đòi hỏi người vận dụng kiến thức âm nhạc, thành thạo kỹ năng, 

kỹ xảo diễn tấu đàn. Trước hết, yếu tố kỹ thuật đảm bảo biểu diễn thành 

thạo tác phẩm viết cho đàn Keyboard, Piano đóng vai trò, điều kiện tiên 
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quyết, bởi kỹ thuật ngón tay là phư ng tiện duy nhất thể hiện ý tưởng sáng 

tác, tính chất âm nhạc diễn ra đúng yêu cầu, xử lý tác phẩm mạch lạc, 

xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nếu kỹ thuật yếu, non dẫn đến lối ch i vấp 

váp, âm nhạc vụn, nát, không nhận dạng phong cách tác phẩm, đặc điểm 

từng thời kỳ khác nhau. Do đó, kỹ thuật cùng kỹ năng, kỹ xảo giúp người 

học khả năng làm chủ đàn Keyboard. 

 Cùng với kỹ thuật, xử lý tác phẩm thành thạo, kiến thức đọc bản 

nhạc, hòa thanh rất quan trọng. Rất ít trường hợp người ch i đàn giỏi lại 

“mù” nhạc, nghĩa là không biết đọc, xướng âm bản nhạc. Do đó, kỹ năng 

đọc nhạc là điều kiện thứ 2, để người học đàn Keyboard nhìn tác phẩm tự 

luyện tập chủ động. Để đệm được đàn Keyboard, kiến thức hòa thanh như: 

cấu tạo hợp âm, chuyển điệu, ly điệu, vòng công năng...tất cả thể hiện trong 

soạn bài đệm trên đàn Keyboard. Do những kiến thức hòa thanh ở Việt 

Nam với các nước Âu, Mỹ hiện nay có những khác biệt. Ví dụ: SV 

CĐSPAN được trang bị hòa thanh trong điệu thức diatonic 7 âm, tập trung 

vào hợp âm ba (và các thể đảo), hợp âm bảy. Còn các tài liệu dạy hòa thanh 

phư ng Tây dành cho phối khí, ban nhạc rất phong phú, đa dạng với nền 

tảng là nhạc Jazz, Blue, R&B...ít xuất hiện trong chư ng trình đào tạo 

CĐSPAN, mặc dù đây là phần hòa thanh ứng dụng hiệu quả soạn đệm trên 

đàn Keyboard. Kỹ năng soạn đệm trên đàn Keyboard đòi hỏi sự kết hợp 

giữa kỹ thuật ngón tay, hiểu biết tác phẩm cùng khả năng sử dụng thành 

thạo tính năng nhạc cụ. Do phần đệm (bên trái) có nhiều nút bấm, mỗi nút 

tạo hiệu ứng riêng, cho phép di chuyển, thay đổi âm sắc, tạo tiếng biểu hiện 

trên màn hình. Ví dụ, tính năng hiệu ứng có thể tạo tiếng đàn Bầu, Thập 

lục, Nhị, Khèn, Sáo...là âm thanh mang màu sắc nhạc khí cổ truyền dân tộc 

Việt Nam, ngoài ra tính năng biến đổi từ 1 nhạc cụ, sau đó tăng dần các 

thành phần trong ban nhạc, dàn nhạc dễ dàng. Do đó, soạn đệm ca khúc 

trên đàn Keyboard hiểu theo nghĩa là người sáng tạo lần thứ 2 tác phẩm, 
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hình thành phần đệm hay, độc đáo, nhiều yếu tố mới lạ, góp phần thể hiện 

ca khúc đúng tính chất, sắc thái của người sáng tác. Với một số trình bày 

nêu trên, có thể đưa ra khái niệm: soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard là 

những kỹ năng, kỹ xảo sử dụng tính năng, âm sắc, hòa thanh, kỹ thuật hình 

thành nên phần đệm phong phú, đa dạng.  Khái niệm chỉ rõ nội dung dạy 

học soạn đệm trên đàn Keyboard trong chư ng trình đào tạo CĐSPAN tại 

trường CĐSP Gia Lai.  

1.2. Khái quát trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, khoa Thể dục- 

Nhạc- Họa và tổ Âm nhạc 

1.2.1. Vài nét về trường Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai   

Trên webssite của trường CĐSP Gia Lai ghi theo 2 ngôn ngữ, tiếng 

Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và tiếng Anh: Gia Lai Junior 

College of Education. Chức năng chủ yếu của trường tập trung đào tạo đội 

ngũ GV cho trường Mầm non, Tiẻu học, THCS của tỉnh Gia Lai, từ đô thị 

đến vùng sâu, vùng xa, n i đồng bào thiếu số sinh sống.
 
 

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai tiền thân là trường Sư phạm cấp 2 

của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum thành lập từ tháng 11 năm 1979 theo quyết 

định số 159/UB- TC. Ngày 27/3/1990, với nhiều thành tích, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, trường nhận quyết định số 97-HĐBT của Hội 

đồng Bộ trưởng nâng cấp thành trường Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai- Kon 

Tum, nay là trường CĐSP Gia Lai.  

Giai đoạn đầu thành lập (1979- 1980), trường có 4 khoa: Toán- Lý, 

Hoá- Sinh, Văn, Sử- Địa đóng tại 24 Hùng Vư ng, thành phố Pleiku. Năm 

1980 - 1981 trường mở hệ dự bị sư phạm dành cho đối tượng học sinh thiểu 

số địa phư ng, sau đó chuyển giao cho trường PTDTNT tỉnh tạo nguồn 

nhân lực và ngành Sư phạm. Năm 1981- 1982, trường chuyển địa điểm về 

xã Trà Bá, thị xã Pleiku. Mặc dù c  sở vật chất thiếu thốn, lớp học đ n s , 

đời sống CB,GV khó khăn, bằng tinh thần nổ lực, toàn bộ tập thể trường 
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kết hợp trường CĐSP Nghĩa Bình mở ngành giáo viên dạy tiếng Anh. Năm 

1984- 1985, trường liên kết tỉnh Đoàn, sở TDTT, sở VHTT, trường VHNT 

Tây Nguyên tổ chức bồi dưỡng giáo viên cấp 2 các môn: Kỹ thuật phổ 

thông, Nhạc, Họa, TDTT và nghiệp vụ tổng phụ trách Đội. Từ 1986 đến 

1990, trường xây dựng c  sở mới tại đồi 42 phường Diên Hồng, thị xã 

Pleiku. Do điều kiện c  sở vật chất chưa đầy đủ, trường phân tán tại 3 c  sở 

với 8 địa điểm cách nhau trên dưới 10 km. Năm 1993, tỉnh Gia Lai- Kon 

Tum tách thành 2 tỉnh, phân lại địa giới hành chính, trường CĐSP thuộc 

tỉnh Gia Lai và đổi tên trường như hiện nay. Năm học 1993- 1994 sát nhập 

trường THSP Mầm non vào trường CĐSP theo chủ trư ng thay đổi mạng 

lưới trường Sư phạm (đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học), trường CĐSP 

Gia Lai thành trường đa cấp, nhiệm vụ đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu 

học, THCS, đồng thời bồi dưỡng cán bộ quản lý cho tỉnh. Liên tục từ năm 

1994 đến nay, được BGDĐT giao nhiệm vụ đào tạo các hệ chính quy trình 

độ CĐ, Trung cấp, chuẩn hóa cán bộ QLGD, giáo viên Mầm non trên địa 

bàn tỉnh Gia lai. Những năm qua, trường CĐSP Gia Lai mở rộng đào tạo, 

liên kết c  sở đào tạo khắp cả nước như: ĐH Huế, ĐH Hà Nội đào tạo trình 

độ đại học ngành Luật, Kinh Tế, Tổng Hợp…Từ năm 2001, Bộ GDĐT có 

công văn cho phép trường tuyển sinh đào tạo hệ CĐSP chính quy hai 

ngành: Âm Nhạc và Mỹ Thuật. Hiện nay, c  cấu tổ chức trường có 9 phòng 

chức năng: Tổ chức cán bộ; Hành chính Quản trị; Đào tạo; Tài vụ; Thanh 

tra; Khảo thí&QLCLGD; ban Vừa làm Vừa học; ban Quản lý khu Nội trú; 

phòng Công tác Học sinh- Sinh viên. Về ngành đào tạo có 7 khoa: Tự 

nhiên; Xã hội;  Thể dục- Nhạc- Họa; Tiểu học; Ngoại ngữ; Giáo dục Mầm 

non; Bồi dưỡng cán bộ quản lý. Ngoài ra có tổ, bộ môn trực thuộc, do BGH 

trực tiếp điều hành, quản lý như Thư viện; Tâm lý giáo dục; Lý luận chính 

trị. Trong quá trình xây dựng, phát triển, trường CĐSP Gia Lai chú trọng 

chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên động viên, khuyến khích CB,GV học 
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tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ sau ĐH: Thạc sĩ, Tiến sĩ, đáp ứng chuẩn 

hóa đội ngũ CB,GV, phục vụ sự nghiệp đào tạo lâu dài của trường. 

Từ một c  sở đào tạo khiêm tốn trong những ngày đầu thành lập, h n 

40 năm qua, trường CĐSP Gia Lai trở thành trung tâm giáo dục lớn của 

tỉnh Gia Lai, đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo giáo viên phổ 

thông, đội ngũ QLGD, nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng phát triển 

kinh tế, xã hội, thay đổi đời sống văn hóa, tinh thần cộng đồng tộc người 

thiểu số ở tỉnh Gia Lai. Trong đó, quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, chủ 

nhân tư ng lai của tỉnh đang học tập ở 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT.  

1.2.2. Khoa Thể dục- Nhạc- Họa 

Ngày 12/7/1994, khoa Thể dục- Nhạc- Họa được thành lập theo quyết 

định số 304/TC- CB do GĐ sở GDĐT Gia Lai ký và ban hành. H n 20 năm 

qua, khoa không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là một trong 

đ n vị giàu thành tích của trường CĐSP Gia Lai. Hiện nay, chức năng, 

nhiệm vụ khoa gồm: 

- Chức năng: đào tạo đội ngũ giáo viên trình độ CĐSP các ngành: 

GDTC, Âm nhạc, Mỹ thuật; Tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

NCKH của GV, SV trong khoa. 

- Nhiệm vụ: triển khai chủ trư ng, chính sách, chế độ của trường đến 

GV, SV trong khoa; Lập kế hoạch, tiến độ giảng dạy ngành Thể dục, Âm 

nhạc, Mỹ thuật, đào tạo chính quy, tại chức, từ xa theo quy định trường; Tổ 

chức đánh giá, quản lý điểm thi, kiểm tra quá trình rèn luyện, chuyên cần 

của SV do khoa quản lý; NCKH, cải tiến phư ng pháp, nội dung dạy học, 

triển khai ứng dụng CNTT các môn chuyên ngành; Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ 

trợ SV trong quá trình thực hiện đề tài NCKH, khóa luận tốt nghiệp; Xây 

dựng, tố ưu hóa chư ng trình giảng dạy hệ chính quy, tại chức, từ xa; Tham 

gia chư ng trình tập huấn đổi mới phư ng pháp dạy học bậc CĐ, THCS, 

Tiểu học cấp bộ; Biên soạn tài liệu, giáo trình, trực tiếp giảng dạy chư ng 
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trình bồi dưỡng kiến thức thường xuyên cho đội ngũ giáo viên tỉnh Gia Lai; 

Tổ chức giám sát, thực hiện chư ng trình khung của BGDĐT; Quản lý chất 

lượng, nội dung, phư ng pháp giảng dạy của GV thuộc khoa; Tổ chức hoạt 

động chuyên môn, hội thảo chuyên đề, hoạt động ngoại khóa nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV; Đề xuất, tham mưu tuyển dụng, 

hợp đồng GV dạy tại đ n vị; Quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, c  sở 

vật chất được giao, đề xuất bổ sung, bảo dưỡng dụng cụ, phư ng tiện dạy 

học; Tổ chức thực hiện quy chế hoạt động dân chủ, phối hợp tổ chức Đảng, 

đoàn thể trong, ngoài trường. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy 

định của trường; Tham gia xây dựng, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

TDTT cho GV,SV trong trường, công đoàn, Đoàn Thanh niên; Thực hiện 

các nhiệm vụ do lãnh đạo trường phân công.  

Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, khoa Thể dục- Nhạc- Họa tập 

trung chất lượng dạy học, NCKH, cụ thể: 

- Chất lượng dạy học: coi trọng chất lượng dạy học theo đặc thù từng 

chuyên ngành, ngành đào tạo. Ví dụ: dạy học TDTT khác ngành Âm nhạc, 

Mỹ thuật. Những đặc điểm riêng từng môn học được quan tâm, chú ý do 

liên quan phư ng pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng GV,SV; Thực hiện 

liên kết đào tạo, khoa tham gia tích cực, biên soạn chư ng trình phù hợp để 

dạy học SV Lào; Điều chỉnh, đổi mới chư ng trình đào tạo qua phản hồi từ 

c  sở giáo dục phổ thông. Căn cứ tình hình thực tế, có phư ng án xây dựng 

môn học phù hợp điều kiện xã hội tỉnh Gia Lai. Nói chung SV của khoa 

sau khi ra trường được đánh giá cao chất lượng đào tạo; Khuyến khích, coi 

trọng công tác thi đua, khen thưởng CB, GV, xuất hiện ngày càng nhiều 

GV được trường công nhận là chiến sĩ thi đua c  sở. 

- NCKH: CB, GV khoa luôn tích cực đăng ký đề tài NCKH cấp 

trường, bộ hàng năm, được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt chất lượng từ 
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khá trở lên; Các GV thường xuyên tham gia hội thảo câp quốc gia, ngành 

và trường. Một số bài khoa học được chọn báo cáo trong hội thảo do 

BGDĐT, trường ĐH, CĐ khác tổ chức; Tham gia cải tiến phư ng tiện dạy 

học tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, ngành và trường; Nhiều 

GV là thành viên HĐKH cáp tỉnh, ngành. Đồng thời GV được BGDĐT 

mời tham gia thẩm định, xây dựng chư ng trình giáo dục phổ thông năm 

2001 và 2015. 

Là một trong đ n vị có thế mạnh về TDTT, Âm nhạc, Mỹ thuật, các 

GV trong khoa là hạt nhân tích cực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT 

do trường, ngành giáo dục tỉnh tổ chức. Ngoài ra hướng dẫn, chỉ đạo cho 

SV biểu diễn, đồng diễn trong nhiều chư ng trình kỷ niệm, ngày lễ của 

tỉnh, địa phư ng, các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai, góp phần rèn 

luyện kỹ năng, thực hành chuyên môn cho SV. 

1.2.3. Chương trình âm nhạc, đội ngũ giảng viên  

Đến giai đoạn hiện nay, khung chư ng trình CĐSPAN đào tạo giáo 

viên dạy học âm nhạc tại các trường từ Mầm non đến THCS được khoa 

Thể dục- Nhạc- Họa, BGH trường phê duyệt, triển khai. Đây là sự cố gắng 

lớn của tập thể CB, GV, do những thay đổi từ niên chế sang tín chỉ.  

1.2.3.1. Mục tiêu chương trình đào tạo CĐSPAN 

Chư ng trình đào tạo trình độ CĐSPAN dựa theo các chuẩn đào tạo 

của BGDĐT về ngành nghề giáo viên phổ thông. 

- Mục tiêu chung: sau khi hoàn thành, người học phải đạt được: 

+ Có phẩm chất c  bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt 

Nam như: thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 

yêu nước, yêu CHXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã 

hội, đạo đức, tác phong người giáo viên. 

+ Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo những yêu cầu đổi 

mới mục tiêu, nội dung phư ng pháp, hình thức, nội dung dạy học, kiểm 
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tra, đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn âm nhạc ở trường THCS. Đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, 

phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn 

thiện trình độ đào tạo ban đầu, vư n lên đáp ứng những yêu cầu mới. 

+ Biết làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ. 

- Mục tiêu cụ thể:  

Về phẩm chất đạo đức: có những phẩm chất cao đẹp của giáo viên nhà 

trường XHCN: thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, yêu nước, yêu CHXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm 

xã hội, đạo đức, tác phong người thày giáo. 

- Về kiến thức: 

+ Nắm vững các kiến thức c  bản và có hệ thống: Lý thuyết âm nhạc 

c  bản, Lịch sử âm nhạc, hòa âm, phân tích tác phẩm... 

+ Được trang bị vốn thực hành tổng hợp (chứ không chỉ đ n thuần là 

những kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật chuyên ngành) nhằm thực hiện tốt nhiệm 

vụ người giáo viên âm nhạc. 

- Về kỹ năng:  

+ Đọc thông viết thạo âm nhạc (đọc chuẩn, nhanh, viết đẹp và đúng) 

+ Biết đàn, biết hát tùy theo sở trường năng khiếu từng cá nhân để tự 

mình có thể dùng giọng hát và khả năng đàn hoạt động giảng dạy trên lớp. 

+ Viết nhạc thành thạo trên máy vi tính, có khả năng sử dụng tốt một 

trong các phần mềm âm nhạc như: Emcore, Final, Sibelius hoặc Sonar... 

+ Có khả năng hoạt động biểu diễn, chỉ đạo tốt công tác văn nghệ 

trong các giờ ngoại khóa ở c  sở. 

+ Có khả năng sáng tác ca khúc thiếu nhi đ n giản phục vụ cho công 

tác giảng dạy và phong trào. 

+ Biết tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ, dàn dựng một chư ng 

trình văn nghệ tham gia các đợt hội diễn hoặc ở c  sở. 
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- Thời gian đào tạo: 3 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 108 tín chỉ 

Giáo dục đại cư ng (GDĐC): 19 TC;  Kiến thức cho ngành âm nhạc: 

5 TC; Giáo dục an ninh, quốc phòng, GDTC: 11 TC; Kiến thức nghiệp vụ: 

9 TC; Kiến thức ngành CĐSP âm nhạc: 53 TC; Thực tập sư phạm: 6 TC; 

Khóa luận và các học phần thay thế: 5 TC. 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp phổ thông hoặc bổ túc văn hóa và 

có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Gia Lai. 

Nội dung thi tuyển gồm 3 môn: văn; năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, 

tiết tấu; thanh nhạc (hệ số 2). 

Khung chư ng trình đào tạo ngành CĐSPAN nêu trên có tổng lượng 

108 tín chỉ, ngoài các khối kiến thức như: GDĐC, an ninh quốc phòng, 

nghiệp vụ, thực tập sư phạm...thì khối kiên thức chuyên ngành âm nhạc 

được tập trung có số lượng 53/108 tín chỉ, đạt tỷ lệ 49,07%, chiếm gần 50% 

tổng lượng kiến thức. Điều này cho thấy nhóm kiến thức cốt lõi âm nhạc 

được trường, khoa coi trọng, là c  sở hình thành nghề nghiệp giáo viên âm 

nhạc. Từ mục tiêu chung, cụ thể đã nêu, mục đích chư ng trình hướng đến 

hoàn thiện năng lực âm nhạc cho SV CĐSPAN qua tiêu chí: 

- Giúp SV trải nghiệm trong môi trường âm nhạc qua các hoạt động ca 

hát, nghe nhạc, vận động, nhảy múa, ch i nhạc cụ, tập đọc nhạc, trình diễn, 

sáng tạo âm nhạc. 

- Nâng cao ý thức bản thân, say mê học tập âm nhạc, chủ động phát 

triển các kỹ năng, kỹ xảo, thực hành âm nhạc, biết cảm thụ, sáng tạo năng 

lực cá nhân trong hoạt động âm nhạc. 

- Vận dụng kiến thức âm nhạc vào đời sống hàng ngày, có trình độ 

đánh giá, thẩm định di sản âm nhạc tộc người vùng Tây Nguyên, bổ sung 

và tăng cường nội dung dạy học âm nhạc các làn điệu dân ca, nhạc khí do 

cộng đồng địa phư ng ở tỉnh Gia Lai sáng tạo nên. 
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- Góp ý, xây dựng và cải tiến để dạy học môn âm nhạc phù hợp với 

tình hình thực tiễn trong trường phổ thông. Chủ động khai thác những yếu 

tố mới trong đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay như biên soạn, phổ lời 

vào làn điệu dân ca, nghe và ghi nhạc các giai điệu vùng Tây Nguyên nhằm 

tạo tính linh hoạt, đa dạng trong dạy học âm nhạc phổ thông. 

Từ mục đích chư ng trình đào tạo giáo viên âm nhạc trình độ CĐSP, 

mở rộng và khuyến khích tiếp nhận con em đồng bào thiểu số được học tập, 

trau dồi kiến thức âm nhạc, phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo tại các địa 

phư ng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh Gia Lai. 

1.2.3.2. Nội dung chương trình âm nhạc 

Như trên đã nêu, khối tín chỉ trong kiến thức âm nhạc đạt gần 50% 

trên tổng lượng chư ng trình, là nội dung hình thành nghề nghiệp được 

trường, khoa coi trọng. Toàn bộ các môn được phân bổ theo tiến trình khóa 

đào tạo, khẳng định tầm quan trọng kiến thức âm nhạc với SV CĐSPAN, 

trường CĐSP Gia Lai. Dưới đây là phân kỳ môn học, lượng tín chỉ (TC) 

qua 6 kỳ học [PL1,tr 125] 

Các môn bắt buộc: 49/53 tín chỉ 

- Kỳ 1: 6 tín chỉ 

Lý thuyết âm nhạc c  bản: 2 TC; Lịch sử âm nhạc thế giới: 2 TC; Hát 

1: 1 TC; Nhạc cụ 1: 1 TC 

- Kỳ 2: 6 tín chỉ 

Lý thuyết âm nhạc c  bản: 1 TC; Lịch sử âm nhạc Việt Nam: 1 TC; 

Đọc và ghi nhạc 1: 2 TC; Hát 2: 1 TC; Nhạc cụ 2: 1 TC. 

- Kỳ 3: 8 tín chỉ 

Hình thức và thể loại âm nhạc: 2 TC; Đọc và gi nhạc 2: 2 TC; Hát 3: 1 

TC; Nhạc cụ 3: 1 TC; Phư ng pháp dạy học âm nhạc 1: 2 TC. 

- Kỳ 4: 12 tín chỉ 
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Hòa âm ứng dụng và phối bè 1: 2 TC; Hình thức và thể loại am nhạc 

2: 1 TC; Đọc và ghi nhạc 3: 2 TC; Hát 4: 1 TC; Nhạc cụ 4: 1 TC; Âm nhạc 

cổ truyền Việt Nam: 1 TC; Phư ng pháp dạy học âm nhạc 2: 2 TC; Múa c  

bản: 2 TC. 

- Kỳ 5: 11 tín chỉ 

Hòa âm ứng dụng và phối bè 2: 1 TC; Đọc và ghi nhạc 4: 2 TC; Đệm 

đàn: 2 TC; Chỉ huy và dàn dựng hát tập thể: 2 TC; Thực hành giảng dạy âm 

nhạc: 2 TC; Hát dân ca: 2 TC 

- Kỳ 6: 10 tín chỉ 

Đọc và ghi nhạc 5: 1 TC; Phư ng pháp dựng chư ng trình tổng hợp: 2 

TC; Phư ng pháp NCKH: 1 TC; Chép nhạc trên máy vi tính: 2 TC 

Các môn tự chọn: 4/8 tín chỉ 

Hát đồng ca hợp xướng: 2 TC; Sáng tác ca khúc: 2 TC; Phư ng pháp 

biên đạo múa: 2 TC; Mỹ học âm nhạc: 2 TC. 

Trên tổng thể chư ng trình âm nhạc, số lượng đầu môn: 20. Trong đó 

môn đàn Keyboard gồm 2 phần học: kỹ thuật, tác phẩm và đệm hát với 6 

tín chỉ (hệ số thực hành: 2), từ kỳ 2 đến kỳ 5. 

Các môn có lượng tín chỉ nhiều tập trung vào rèn luyện kỹ năng đảm 

bảo SV luyện tập, thực hành như: đọc và ghi nhạc (9 tín chỉ, hệ số 2), hát (4 

tín chỉ, hệ số 2), còn lại các môn khác không vượt quá 3 tín chỉ. 

1.2.3.3. Đội ngũ giảng viên dạy âm nhạc 

Đến năm học 2018- 2019, toàn trường CĐSP Gia Lai có tổng số 137 

CB, GV. Giảng viên: 122 người, tỷ lệ: 89,05% (còn lại 15 viên chức) với 

các trình độ: Tiến sĩ: 4; Thạc sĩ: 78; Đại học: 47, còn lại 8 người từ CĐ trở 

xuống (chủ yếu là nhân viên hợp đồng thời vụ). Ngạch GV chính: 32; GV: 

90 (15 viên chức thuộc ngạch khác). Cán bộ quản lý các cấp: 48. Toàn bộ 
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CB,GV trường có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, năng lực chuyên môn 

đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ được giao.  

Là thành viên chính của khoa Thể dục- Nhạc- Họa, trường CĐSP Gia 

Lai, tổ bộ môn Âm nhạc thành lập từ năm 2001 đến nay. Các GV có thời 

gian học tập chính quy, hoàn thành chư ng trình ĐH tại nhiều c  sở đào 

tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Đây là c  sở vững chắc để trường và khoa xây 

dựng các chư ng trình đào tạo chuyên sâu về âm nhạc, tổ chức hoạt động  

nghệ thuật trong và ngoài trường.  

Qua nhiều năm công tác, hiện nay đội ngũ GV là những người có kinh 

nghiệm giảng dạy lâu năm, biểu diễn tốt, có năng lực, luôn cố gắng tự hoàn 

thiện, nâng cao kĩ năng, trau dồi kiến thức, chủ động học hỏi, đổi mới 

phư ng pháp giảng dạy, thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau: đàn, hát, 

sáng tác ca khúc, chép và phối nhạc trên máy tính...là tấm gư ng để SV nô 

lực, tích cực phấn đấu, mục đích nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc. 

Trong số 6 GV, có 4 người học tại trường ĐHSPNTTW, 2 người tốt nghiệp 

HVAN Huế, 1 Thạc sĩ LL&PPDHAN, 1 GV đang học cao học chuyên 

ngành LL&PPDHAN, có 5/6 nam, tuổi trung bình của tổ: 43,83 thuộc độ 

tuổi vững vàng chuyên môn, đảm bảo chất lượng dạy học, là nhân tố tích 

cực tham gia các hoạt động nghệ thuật của trường và khoa. [PL1.tr125] 

Tất cả GV tổ âm nhạc có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong giảng dạy, đặc 

biệt đều biết đệm đàn Keyboard, hát, tổ chức và dàn dựng chư ng trình 

nghệ thuật, tạo phong trào văn hóa, văn nghệ trường CĐSP Gia Lai phát 

triển sôi nổi trong mối quan hệ thân thiện, đoàn kết. Các GV đang cố gắng 

hoàn thiện, tự nâng cao kiến thức ở trình độ sau ĐH như: Thạc sĩ, Tiến sĩ 

trong thời gian tới. Ngoài ra, GV âm nhạc phát huy sở trường bên ngoài xã 

hội, tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sáng tác, mở lớp dạy đàn, hát.     

1.3. Môn đàn Phím điện tử 
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1.3.1. Lượng tín chỉ và kiến thức đạt được 

Với lượng 6 tín chỉ tính theo giờ thực hành, dạy học đàn Keyboard có 

số tiết lên lớp: 180, phân bổ từ kỳ 1 đến kỳ 5 theo bảng dưới đây. 

SỐ TÍN CHỈ VÀ PHÂN KỲ HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

TT Mã MH Học phần 

Năm I Năm II Năm III 

Toàn khóa HK 

I 

HK 

II 

HK 

III 

KH 

IV 

HK 

V 

HK 

VI 

 01 ANCB11811 Nhạc cụ 1 1      1 

 02 ANCB11912 Nhạc cụ 2  1     1 

03 ANCB12013 Nhạc cụ 3   1    1 

04 ANCB12114 Nhạc cụ 4    1   1 

05 ANCB12225 Đệm đàn     2  2 

 

Xuất phát từ đặc thù của trường CĐSP Gia Lai, khoa Thể dục- Nhạc- 

Họa, mục tiêu dạy học đàn Keyboard xác định cụ thể qua tiêu chí sau: 

Sau khi học xong, SV đạt được mục tiêu: 

- Về kiến thức:  

+ Giải quyết kỹ thuật phối hợp 2 tay thành thạo, có khả năng diễn tấu 

tác phẩm chuyển soạn từ ca khúc thiếu nhi; thuộc, trình bày lưu loát bài hát 

trong chư ng trình âm nhạc THCS. 

+ Đọc, thị tấu bài hát thiếu nhi ở tốc độ chậm, xác định giọng, hóa 

biểu, tốc độ, sắc thái, ký hiệu âm nhạc.  

+ Biết soạn phần đệm ca khúc thiếu nhi, tiến hành đặt hòa âm, dạo 

đầu, giữa và kết. 

+ Hiểu rõ tính năng nhạc cụ, ứng dụng soạn phần đệm trên đàn 

Keyboard, tạo hiệu quả âm nhạc. 

+ Ứng dụng soạn đệm đàn Keyboard cho phong cách: dân gian, nhạc 

nhẹ. Đặc biệt có thể đệm làn điệu dân ca Tây Nguyên. 

- Về kỹ năng:  
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+ Hoàn thiện kỹ thuật ngón tay ở mức độ c  bản, có thể diễn tấu các 

dạng kỹ thuật: legato, staccto, non legato rõ ràng, mạch lạc kết hợp sắc thái 

to, nhỏ, nhanh, chậm theo yêu cầu trong bản nhạc.  

+ Có thể hòa tấu với nhạc đàn khác trong nhóm nhạc, ban nhạc trong 

trường phổ thông.   

+ Sử dụng tính năng chuyển đổi âm sắc, tiết tấu, loại nhịp trên đàn 

thành thạo. 

- Về thái độ:  

+ Giữ gìn tác phong đúng mực, nghiêm túc trong học tập. Có tinh thần 

tự học, tự rèn luyện, ý thức xây dựng phong trào học tập trong lớp.  

+ Xác định đàn Keyboard là nhạc khí góp phần hình thành nghề 

nghiệp giáo viên dạy âm nhạc phổ thông. Chủ động tu dưỡng, phấn đấu đạo 

đức, nhân cách trong giáo dục âm nhạc. 

1.3.2. Những nội dung cơ bản trong môn đàn Phím điện tử 

Từ mục tiếu môn học, khoa Thể dục- Nhạc- Họa, tổ bộ môn âm nhạc 

chủ động xây dựng đề cư ng chi tiết từng học phần, trong đó cụ thể hóa 

theo kỳ, lượng tín chỉ, giúp SV giải quyết từng nội dung cụ thể. Mục đích 

sau khi ra trường, SV biết soạn phần đệm hát trên đàn Keyboard thành thạo 

thông qua kiến thức trong môn đàn. Tiến hành trực tiếp đệm ca khúc hiệu 

quả, phục vụ nghề nghiệp dạy học âm nhạc phổ thông, chư ng trình văn 

hóa, nghệ thuật do trường tổ chức và ngoài xã hội.   

Từ phần này, người viết luận văn sử dụng hệ thống ký hiệu âm nhạc 

theo thuật ngữ Anh, Mỹ như: Đô trưởng: C major (viết tắt là C), La thứ: A 

minor (viết tắt là Am) để xác định tên gọi, cấu tạo hợp âm. Các ngôn ngữ 

khác như Pháp, Ý, Đức dùng tham khảo, rõ nghĩa. Ví dụ các từ: moderato, 

legato... 

- Học phần 1+ 2: 2 tín chỉ- 60 tiết (kỳ 1, 2, năm I) 

Yêu cầu SV đạt được những nội dung chủ yếu sau:  
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+ Về kiến thức:  

Nắm vững kỹ thuật c  bản đàn Keyboard, diễn tấu một số tác phẩm 

Việt Nam, quốc tế. 

Có kiến thức tối thiểu về hòa thanh. 

+ Về kỹ năng: 

Biết vận dụng hòa thanh để phối âm, soạn phần đệm và đệm đàn thành 

thạo các ca khúc THCS, phục vụ công tác dạy học âm nhạc. 

+ Về thái độ: 

Có lòng yêu nghề, có trách nhiệm dạy học âm nhạc cho học sinh. 

Thể hiện năng động, sáng tạo trong sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận 

những thông tin mới. 

Tóm tắt nội dung học phần: giới thiệu cấu trúc đàn Keyboard, các kỹ 

thuật c  bản tay phải, tay trái. Kỹ thuật luyện ngón trên giọng C, Am, giọng 

có 1 dấu hóa để ứng dụng đệm ca khúc. 

Học phần gồm 3 chư ng: 

Chư ng 1: Tìm hiểu về đàn Keyboard 

Vài nét lịch sử, vị trí, tác dụng của đàn Keyboard; Công tác bảo quản; 

Làm quen kỹ thuật c  bản tay phải, tay trái; Bài tập bổ trợ 

Chư ng 2: Các kỹ thuật c  bản điệu trưởng, phần đệm tự động 

Các quãng c  bản; Cấu tạo hợp âm 3 trưởng, thứ; Tập đọc, đàn trên 

khóa Fa bè trầm tay trái; Cách đệm hợp âm ngón kép; Luyện tập ứng dụng 

đệm ngón kép vào tác phẩm; Kỹ thuật ngón bấm thu hẹp, mở rộng; Kỹ thuật 

bấm luồn ngón 1; Hợp âm rải; Hợp âm 3, các thể đảo; Bài tập bổ trợ. 

Chư ng 3: Các kỹ thuật c  bản trên điệu thứ, các vòng hòa thanh 

thường dùng 

Mối tư ng quan giữa giọng C, Am; Điệu thức thứ tự nhiên, hòa thanh, 

giai điệu; Ứng dụng đệm đàn vào tác phẩm; Vòng hòa thanh c  bản trên đàn 

với mẫu đệm; Tập đệm vòng hòa thanh c  bản số 2; Các âm hình đệm Piano 
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cho tác phẩm nhịp 2/4, 4/4; Âm hình đệm nhịp 3/4, 3/8; Bài hỗ trợ tập ghép 

2 tay khác nhịp; Tập phối đ n giản hòa thanh cho ca khúc; Vòng hòa thanh 

số 3; Tập chuyển vòng hòa thanh số 3 sang bậc âm khác; S  đồ vòng hòa 

thanh gam, dấu hóa tư ng ứng; Cách tìm giọng trưởng, thứ; Luyện tập vòng 

hòa thanh xuống quãng 5 trong điệu thức diatonic; Bài tập bổ trợ. 

- Học phần 3+ 4: 2 tín chỉ- 60 tiết (kỳ 1, 2, năm II) 

Yêu cầu SV đạt được nội dung sau:  

+ Về kiến thức: 

SV nắm được kỹ thuật nâng cao đàn Keyboard như gam, hợp âm, 

Etude cho Piano…diễn tấu một số tác phẩm Việt Nam, quốc tế, đáp ứng 

mục tiêu học tập của giáo sinh CĐSP. 

Có kiến thức hòa thanh, gam, thang 5 âm… 

+ Về kỹ năng: 

Tiếp tục hoàn chỉnh kỹ năng ch i đàn, bổ sung kiến thức cần thiết để 

đệm đàn, viết hòa âm đ n giản cho ca khúc lớp 6, 7, 8. 

Diễn tấu một số tác phẩm, bài kỹ thuật Việt Nam, quốc tế ở trình độ 

cao h n trên đàn Keyboard 

+ Về thái độ: 

Có lòng yêu nghề, có trách nhiệm dạy học âm nhạc cho học sinh. 

Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận 

những thông tin mới. 

Tóm tắt nội dung học phần: giúp SV hoàn thiện kỹ năng đàn, phối âm 

đ n giản cho ca khúc THCS về gam, hợp âm ba, bảy; luyện kỹ năng hòa 

thanh trên đàn cho điệu thứ, điệu thức chromatic; thang 5 âm/pentatonic và 

ứng dụng… 

Học phần gồm 3 chư ng: 

Chư ng 1: Gam, hợp âm ba, bảy 
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Giọng C; Hợp âm rải; Hợp âm; tập bổ trợ (Exercise); Hợp âm ba, hợp 

âm bảy; Bài kỹ thuật (Etude). 

Chư ng 2: Luyện kỹ năng, hòa thanh trên đàn cho giọng thứ, gam bán 

âm (chromatic) 

Luyện gam, hợp âm rải; Biến thể hợp âm ba rải; Vòng hòa thanh thứ; 

Bài tập bổ trợ. 

Chư ng 3: Thang 5 âm (pentatonic) và ứng dụng 

Thang 5 âm trưởng; Thang 5 âm thứ; 5 điệu thức của thang 5 âm; 

Nhân các “ tế bào” (cell) của thang 5 âm trưởng, thứ; Viết hòa thanh cho ca 

khúc; Vận dụng cách phối hòa thanh cho ca khúc; Bài tập bổ trợ. 

Toàn bộ 4 học phần giúp SV có kiến thức, thực hành trên đàn, chuẩn 

bị sang học phần 5 tiến hành soạn đệm trên đàn Keyboard.  

- Học phần 5: 2 tín chỉ- 60 tiết (kỳ 1, năm III) 

Yêu cầu SV đạt được:  

+ Về kiến thức:  

Biết chọn âm hình, tiết tấu, nhịp điệu phù hợp đặc điểm ca khúc Việt 

Nam, nước ngoài để soạn đệm, diễn tấu trên đàn Keyboard. 

Hiểu tính năng trên đàn Keyboard hiện đại, ứng dụng kỹ thuật xử lý 

tiết, câu, đoạn trong ca khúc, soạn đệm với khả năng sáng tạo, chủ động. 

Nắm vững sự khác biệt điệu thức diatonic, thang 5 âm (pentatonic) 

Việt Nam tạo phần đệm hiệu quả trên đàn Keyboard. 

+ Về kỹ năng: 

Thành thạo một số kỹ thuật trên đàn Keyboard, phát triển khả năng 

ngẫu hứng, tạo câu mở đầu, dạo giữa và kết. 

 Ứng dụng hợp âm sus4, sus2, tăng, giảm, tạo vòng công năng hòa 

thanh phù hợp phần đệm. 

+ Về thái độ: 

Nhận thức đúng đắn đàn Keyboard trong dạy học âm nhạc phổ thông. 
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Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm, phát huy 

năng lực cá nhân trong đệm hát. 

Tóm tắt nội dung học phần: SV ứng dụng kỹ thuật đàn vào soạn phần 

dạo đầu, giữa và kết; Biết chọn âm hình chủ đạo, vòng hòa thanh phù hợp; 

Xây dựng thủ pháp soạn đệm; Mở rộng, phát triển chất liệu ca khúc trong 

dạo giữa; Các loại kết. SV hiểu, sử dụng hiệu quả âm nhạc ở phần cao trào; 

Cách biến đổi âm hình bằng nhân tố mới; Mở rộng, rút ngắn thành phần 

trong bài đệm; Những màu sắc hòa thanh phổ biến trong ca khúc Việt Nam; 

Phong cách nhạc nhẹ Mỹ; Phong cách nhạc nhẹ châu Âu; Phong cách nhạc 

nhẹ Việt Nam; Soạn đệm cho làn điệu dân ca, ca khúc sử dụng chất liệu âm 

nhạc dân gian Việt Nam. 

Học phần gồm 3 chư ng: 

Chư ng 1: Ứng dụng hòa âm trong dạo đầu, dạo giữa, kết  

Âm hình chủ đạo trong ca khúc; Lựa chọn vòng hòa thanh phù hợp; 

Thủ pháp soạn đệm phần dạo đầu; Mở rộng, phát triển chất liệu ca khúc 

trong dạo giữa; Các loại kết. 

Chư ng 2: Cấu trúc bài đệm hát 

Sử dụng cao trào; Biến đổi âm hình bằng nhân tố mới; Mở rộng, rút 

ngắn thành phần trong bài đệm; Những màu sắc hòa thanh phổ biến trong ca 

khúc Việt Nam. 

Chư ng 3: Các phong cách trong bài đệm 

Phong cách nhạc nhẹ Mỹ; Phong cách nhạc nhạc châu Âu; Phong cách 

nhạc nhẹ Việt Nam; Soạn đệm cho làn điệu dân ca, ca khúc sử dụng chất 

liệu âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Toàn bộ 5 học phần đàn Keyboard có cấu trúc mở, phát huy khả năng 

sáng tạo SV. Học phần 1 là giai đoạn đầu (30 tiết), SV làm quen đàn 

Keyboard qua luyện gam trưởng, thứ cùng bộ đệm tự động; học khóa Fa với 

cách di chuyển tay trái; các bài bổ trợ phối hợp 2 tay Hanon; Bắt đầu sử 
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dụng tiết tấu, nhịp điệu trên đàn bằng phư ng pháp bấm ngón đ n/single 

finger tạo hợp âm. Tay phải thực hiện bấm quãng rộng, hẹp với độ mở hoặc 

thu hẹp lòng bàn tay, với SV bắt đầu học đàn, phư ng pháp này rất quan 

trọng do sử dụng thường xuyên trên đàn. Một kỹ thuật khác đòi hỏi SV mất 

nhiều công sức luyện tập là kỹ thuật luồn ngón, về ý nghĩa là cách di chuyển 

ngón trên toàn bộ bàn phím, ngoài tập luyện, SV bắt buộc ghi nhớ, không 

mắc lỗi chạy ngón khi gặp bài không ghi số ngón. Những thế tay bấm hợp 

âm được nêu cụ thể trong học phần 1, SV thực hành gam trưởng, thứ ở 2 

giọng C, Am, ứng dụng kỹ thuật vào mẫu đệm theo vòng hòa thanh c  bản: 

T- S- D.  

Giai đoạn sau học phần 2 (30 tiết), SV luyện tập âm hình đệm không 

có bộ đệm tự động (kiểu Piano), soạn phối hòa thanh (ở mức độ đ n giản) 

trên bộ đệm của đàn. Với 3 mẫu vòng hòa thanh, SV tự thay thế hợp âm qua 

lại giữa các vòng hòa thanh, lựa chọn phù hợp bài đệm. Cuối tín chỉ 2, SV 

học xác định giọng trưởng, thứ, chuyển vòng hòa thanh xuống quãng 5 

trong điệu thức 7 âm (diatonic). Ví dụ: vòng hòa thanh có bậc I là C, quãng 

5 đi xuống là F. Cách di chuyển hòa thanh này có xuất xứ từ thủ pháp di 

chuyển chủ đề tác phẩm âm nhạc phức điệu (thời kỳ tiền cổ điển).  

Trong học phần 3, SV bắt đầu luyện tập hợp âm 3, 7 cùng phư ng 

pháp rải hợp âm. Độ khó tăng lên khi SV mở hết lòng bàn tay bấm chính 

xác các âm trong hợp âm (3- 4 nốt), do đó bài bổ trợ (Exercise) và bài kỹ 

thuật (Etude) giúp SV luyện tập thành thục, chuẩn bị thế tay tạo hợp âm thứ, 

cách di chuyển ngón tay bấm nốt bán âm chromatic (tiếng Anh: chromatic 

scale)[61,tr.40]. Trong 30 tiết học phần 4, SV học trên đàn một số biến thể 

hợp âm rải như: rải dài gãy khúc, rải ngẵn gãy khúc, rải đảo vị trí âm trong 

hợp âm...với nhiều kiểu khác nhau cùng vòng hòa thanh điệu thứ. Cuối học 

phần 4, SV học thế bấm thang 5 âm (pentatonic) ứng dụng soạn đệm ca 

khúc Việt Nam sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian. SV chủ động tự soạn 
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hòa thanh cho ca khúc, chuẩn bị bước vào học phần 5: soạn bài đệm cho ca 

khúc. Toàn bộ học phần từ 1- 4, luyện kỹ thuật đóng vai trò chủ đạo qua 

nhiều bài tập, củng cố, thành thạo 2 tay để ngón tay linh hoạt, nhạy bén, có 

thể di chuyển nốt móc kép ở tốc độ nhanh. Các thế bấm hợp âm, hợp âm rải 

đóng vai trò quan trọng, c  sở tạo lập hợp âm trong vòng hòa thanh.  

Học phần 5 là học phần cuối môn đàn Keyboard, qua luyện tập liên 

tục, kỹ thuật ngón tay giải quyết một số kỹ thuật c  bản như bấm hợp âm 

đúng, gọn gàng, âm thanh nghe không nhòe, lẫn tạp âm. Hiểu phư ng pháp 

di chuyển ngón tay theo yêu cầu của bài, có khả năng thực hiện đúng ký 

hiệu sắc thái. Biết, sử dụng thành thạo tính năng nhạc cụ ở phần tay trái, 

chuyển đổi tiết tấu, tạo nhịp điệu phù hợp tính chất, nội dung ca khúc. Giai 

đoạn này, SV học thủ pháp soạn phần mở đầu/Intro, dạo giữa/Interlude và 

kết/Ending như: biến đổi âm hình chủ đạo, cách lập vòng hòa thanh, mở 

rộng, phát triển chất liệu âm nhạc trong ca khúc làm phần mở đầu, dạo giữa 

và kết. SV có thể học cấu trúc 1 bài đệm với thành phần câu, đoạn nhạc, 

cách sử dụng cao trào, đưa nhân tố mới gây căng thẳng, kịch tính hoặc 

tư ng phản. Cuối học phần, SV tiếp nhận kiến thức hòa thanh phổ biến ở 

Việt Nam, soạn đệm ca khúc theo phong cách: nhạc nhẹ, dân gian, trữ tình. 

Tóm lại, những nội dung c  bản trong 5 học phần môn đàn Keyboard phản 

ánh đặc điểm đào tạo CĐSPAN tại trường CĐSP Gia Lai. Là nhạc khí biểu 

hiện âm nhạc không lời duy nhất, đàn Keyboard thu hút, hấp dẫn SV từ 

hiệu quả sử dụng đến lợi ích thiết thực. Để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, 

môn đàn Keyboard tính theo giờ thực hành, tăng cường thời gian luyện tập, 

tự học, phát triển nhanh khả năng đệm hát trong môi trường sư phạm phổ 

thông. Trên thực tế, soạn đệm ca khúc đòi hỏi kỹ năng, hiểu biết kiến thức 

âm nhạc tư ng đối toàn diện. Bởi phần đệm đóng vai trò quan trọng, là nền 

âm nhạc cho giọng hát hứng khởi, đem lại cảm xúc đến người nghe. Trong 
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trường phổ thông, khi giáo viên hát hay, đàn giỏi sẽ lôi cuốn học sinh vào 

giờ học âm nhạc, kích thích khả năng sáng tạo, phát triển trí thông minh. 

Tiểu kết 

Vai trò đàn Keyboard trong chư ng trình đào tạo CĐSPAN tại trường 

CĐSP Gia Lai được khẳng định cách đây hàng chục năm. Những tác động 

tích cực, góp phần hình thành kỹ năng nghề nghiệp dạy học âm nhạc phổ 

thông. Trên thực tế, đàn Keyboard luôn là nhạc cụ đệm cho hát do khả năng 

thay thế một ban nhạc, đảm bảo âm thanh nhiều nhạc cụ cùng tham gia. Các 

học phần dạy học đàn Keyboard được xây dựng hướng đến mục đích giúp 

SV chủ động soạn phần đệm những ca khúc phổ biến trong trường THCS. 

Để có thể đệm và soạn phần đệm, SV phải trải qua kỳ học thực hành với 

nhiều nội dung khác nhau. Ngoài luyện tập các bài kỹ thuật, bài bổ trợ ngón 

tay, tác phẩm viét cho đàn Keyboard hoặc Piano, SV học được nhiều kiến 

thức như hòa thanh, tính năng nhạc cụ, cách tạo phần mở đầu, giữa và 

kết...tất cả nhằm mục đích đào tạo SV toàn diện, đầy đủ khả năng, năng lực 

làm việc trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là mục tiêu giáo dục của 

trường CĐSP Gia Lai, khoa Thể dục- Nhạc- Họa và tổ bộ môn Âm nhạc.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC SOẠN ĐỆM CA KHÚC  

TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

2.1. Thực trạng quy trình dạy và học đàn Phím điện tử  

Cấu tạo bàn phím đàn Keyboard mô phỏng đàn Piano nên các dạng kỹ 

thuật, lối diễn tấu, phư ng pháp luyện tập tư ng tự như kỹ thuật Piano. Sự 

khác biệt giữa đàn Keyboard và Piano ở hệ thống nhịp điệu, tiết tấu, bộ 

phận đệm tự động (Auto accompaniment) được cài đặt phần mềm âm thanh 

dàn nhạc. Do tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp phổ thông nên chất lượng 

đầu vào chưa cao, ngoài ra môn hòa thanh phối bè chỉ có 3 tín chỉ, bắt buộc 

dạy soạn đệm trên đàn Keyboard tích hợp, bổ sung một số kiến thức âm: 

hòa thanh, điệu thức chromatic, thang 5 âm (trong môn Lý thuyết âm nhạc 

chưa giới thiệu) để SV ứng dụng vào bài đệm ca khúc. Quá trình dạy học 

đàn Keyboard theo tiến độ chung của trường và khoa Thể dục- Nhạc- Họa. 

Dưới đây trình bày thực trạng, quy trình thực hành, lên lớp, hướng dẫn, 

giao bài, luyện tập, tự học qua gam, hợp âm, hợp âm rải, bài bổ trợ luyện 

ngón, bài kỹ thuật (Etude), một số tác phẩm viết cho đàn Piano, Keyboard.  

2.1.1. Hệ thống luyện tập kỹ thuật  

Yếu tố c  bản, quan trọng với người học đàn Keyboard là phư ng 

pháp di chuyển ngón tay, hệ thống kỹ thuật từ đ n giản đến phức tạp, có độ 

khó cao dành cho người học đàn chuyên nghiệp. Như đã nêu, bàn phím đàn 

Keyboard tư ng tự như Piano nên toàn bộ kỹ thuật Piano phù hợp dạy học 

đàn Keyboard. Trong giai đoạn đầu (học phần 1), SV làm quen đàn qua 

hàng âm liền bậc đi lên, đi xuống ở giọng C, Am, hợp âm, hợp âm rải, bài 

tập bổ trợ ngón(Exercise), bài kỹ thuật (Etude). Mục đích giúp SV biết phối 

hợp 2 tay thuần thục, di chuyển ngón tay chủ động. Để bấm phím đàn 

nhanh, linh hoạt, những yêu cầu: tư thế ngồi thẳng, đặt bàn tay, vị trí ngón 

trên đàn, phư ng pháp bấm tạo âm thanh vang đều, rõ ràng...rất quan trọng.  
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- Gam, hợp âm, hợp âm rải: gam là kỹ thuật c  bản đầu tiên. Các 

giọng C, Am trên đàn là những phím trắng được GV hướng dẫn, thị phạm 

hàng âm liền bậc giúp SV luyện ngón tay, ghép 2 tay ở tốc độ chậm, chậm 

vừa, trường độ từ nốt trắng chuyển dần sang đen, đ n. 

Ví dụ 1: gam C với hàng âm có trường độ trắng, đen, đ n 

 

 

 

Trên lớp GV liên tục kiểm tra từng SV cách di chuyển ngón tay, 

hướng dẫn phư ng pháp, chỉnh sửa tại chỗ thế tay tròn, không méo, ngón 

tay tạo độ cong khi bấm phím, tạo âm thanh rõ ràng, ngón 1- 3, 3- 1 tay 

phải, trái di chuyển mượt mà, tự nhiên, không mắc lỗi ngón cái cong, cứng, 

kết hợp cổ tay mềm mại, tạo độ với đi lên, đi xuống. Với nốt trắng ghi rõ số 

ngón quy định, SV không thực hiện sai hoặc trèo ngược ngón, hình thành 

thói quen xấu. Ở nốt đen yêu cầu làm rõ phách mạnh, nhẹ, di chuyển nốt 

đ n lưu loát ở tốc độ nhanh.  

Để di chuyển ngón tay thuần thục, SV phải luyện tập 4- 6 giờ, yêu cầu 

tinh thần tự nguyện, tự giác. Khi chuyển sang hợp âm, hợp âm rải, những 

khó khăn xuất hiện như: mở rộng lòng bàn tay, ngón tay ở vị trí 1- 3- 5 
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cùng cách chuyển ngón bên phải 1- 3 đi lên, 3- 1 ngược lại. Phía tay trái là 

chuyển ngón giữa vị trí 4- 1 đi lên, 1- 4 đi xuống.  

Ví dụ 2: di chuyển ngón tay bấm hợp âm, hợp âm rải dài nốt đen, đ n 

 

 

 

Học, luyện tập hợp âm rải dài, hợp âm rất quan trọng, liên quan thế 

bấm hòa thanh phần đệm. Do đó, GV thực hiện động tác mẫu trên đàn để 

SV ghi nhớ, tập bấm hợp âm, thể đảo cùng nhiều biến thể khác nhau. SV 

CĐSPAN gặp khó khăn khi bấm đồng thời 2 tay, khi mắc lỗi, tật trên đàn,  

GV đánh mẫu trực tiếp, chỉnh sửa từng ngón tay bấm sai vị trí, âm thanh 

không chắc chắn.   

- Bài bổ trợ luyện ngón tay: với nhiều dạng kỹ thuật do nhạc sĩ người 

Pháp Charles- Louis Hanon (gọi tắt là Hanon) (1819- 1900) sáng tác. Hệ 

thống bài Hanon đa dạng, trong chư ng trình đàn Keyboard tại trường 

CĐSP Gia Lai, tập Hanon giúp SV phối hợp 2 tay nhanh, chính xác, tăng 

hiệu quả di chuyển ngón tay lưu loát. 

Ví dụ 3: 2 bài luyện Hanon N
0
5, N

0
9 [64,tr.156] 
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- Bài kỹ thuật: ngoài luyện gam, hợp âm, hợp âm rải dài (phạm vi 2 

quãng 8), Etude kỹ thuật có nhiều mức độ khác nhau, từ dạng cho người 

bắt đầu học đến trình độ đại học biểu diễn chuyên nghiệp. Etude là nền 

tảng kỹ thuật đàn Keyboard. Khi dạy SV CĐSPAN, GV biên soạn, chọn 

Etude có âm hình đệm tay trái giúp SV làm quen lối ch i chủ động từng 

tay. Dưới đây là 2 dạng kỹ thuật dành cho SV bắt đầu học đàn Keyboard. 

Ví dụ 4: Etude N
0
8, N

0
10- Czerny (trích)[63,tr.75,76] 

 

 

Trong Etude N
0
8, kỹ thuật yêu cầu tay phải xử lý nốt kép legato/liền 

tiếng kết hợp nảy tiếng/staccato, tạo 2 trạng thái đối lập nhau. Tay trái là 

âm hình nền, trường độ nốt trắng kéo dài (trong từng ô nhịp). Đây là dạng 

Etude phù hợp trình độ CĐSPAN, bắt đầu học đàn Keyboard. Etude N
0
10 

âm hình tay trái vang đều đặn, nhịp3/4, nốt trắng chấm dôi, bấm 2 nốt tạo 

âm trì tục, tay phải tạo giai điệu trong nhóm 5 ngón tay. Sự khác biệt giữa 

bài kỹ thuật/Etude/và bài luyện ngón/Exercise ở chỗ, bài luyện có vị trí âm 

giống nhau 2 tay, bài kỹ thuật tách biệt, độc lập từng tay. Mỗi Etude tập 

trung giải quyết 1 dạng kỹ thuật, do đó bài Etude đa dạng, phong phú, thiết 

thực cho SV học Keyboard phát triển ngón. 



37 

 

 

 

Học phần 1, 2, SV dành nhiều thời gian luyện tập, tạp thế bấm linh 

hoạt, do đa số SV là học sinh THPT, không học đàn từ bé nên ngón tay có 

hiện tượng cứng hóa, mất dần độ mềm dẻo, uyển chuyển, trên lớp GV liên 

tục uốn nắn, chỉnh sửa. Những tác phẩm giao cho SV được biên soạn từ tài 

liệu dạy học đàn Keyboard, trong đó nhiều ca khúc chuyển soạn cho đàn 

Keyboard khai thác bộ đệm tự động tay trái qua thế bấm ngón đ n/single 

finger như bài Làng tôi. 

Ví dụ 5: Làng tôi (sáng tác:Văn Cao, chuyển soạn cho đàn Keyboard: 

Xuân Trung) (trích)[63,tr.35] 

 

 Giai điệu tay phải xếp ngón tay thuận tiện, trường độ nốt trắng, đen, 

tay trái sử dụng bộ đệm tự động ở tốc độ nhanh. Mục đích học bài Làng tôi 

giúp SV làm quen tính năng nhạc cụ, sử dụng bộ đệm kết hợp tốc độ, đảo 

nhịp/fill làm dầy hoặc mỏng từng thành phần trong bộ đệm, lựa chọn âm 

sắc nhạc cụ bổ sung phần đệm phong phú. 

Tóm lại, học phần 1, 2 tập trung luyện ngón tay qua gam liền bậc 

trưởng, thứ, thế tay bấm hợp âm, hợp âm rải. Bài bổ trợ/Exercise, kỹ thuật 

giúp ngón tay sắp xếp vị trí, tạo độ mở bàn tay, sắc thái liền tiếng/legato, 

nảy tiêng/staccato, làm quen tác phẩm kết hợp bộ đệm tự động.  

Học phần 3, 4 yêu cầu hoàn thiện, linh hoạt ngón tay phải, trái. SV 

học nhiều bài kỹ thuật, tăng cường luyện tập. Nội dung chư ng trình gồm: 

gam, hợp âm ba, bảy có độ phức tạp, cao h n so với học phần 1, 2. Các 

giọng trưởng, thứ từ 1, 2 dấu hóa (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu) thuộc điệu 

thức 7 âm (diatonic) trong âm hình khác nhau kết hợp tốc độ nhanh, tạo 

biến hóa đa dạng. 
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Ví dụ: 6: gam Dm (tự nhiên, hòa thanh, giai điệu)  

 

 

 

Để luyện tập ngón tay đảm bảo sự chính xác từng bậc âm ở gam Dm 

tự nhiên, hòa thanh, giai điệu đòi hỏi SV phân biệt rõ vị trí nốt 6, 7 đi lên, 

đi xuống. Nhưng khó nhất khi ngón tay tạo âm thanh liền tiếng/legato 3 nốt 

(2 kép, 1 đ n), sắc thái âm nhạc là yêu cầu khắt khe với người học đàn. 

Phần lớn SV bên tay trái yếu h n tay phải, bắt buộc tập nhiều tay trái. 

Những gam có cấu trúc bậc âm tư ng tự như C, Am có thế tay như nhau 

(sử dụng 5 ngón). Loại gam không sử dụng ngón 5 như Bb (si giáng 

trưởng) có nhiều trong sách, tài liệu hướng dẫn học đàn Keyboard chuyên 

nghiệp. Với SV CĐSPAN tập trung luyện gam 5 ngón, hoàn thiện ngón tay 

ở mức c  bản để thực hiện bài đệm hát trôi chảy, đây là mục đích chính dạy 

học đàn Keyboard tại trường CĐSP Gia Lai.  

Với các hợp âm, hợp âm rải, SV bắt đầu học bấm liền 4 nốt cùng thể 

đảo. Sau đó, SV học hợp âm 7 trên 1 nốt có độ khó h n. 
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Ví dụ 7: hợp âm, hợp âm rải gãy khúc giọng F 

 

 Trong ví dụ 7, kỹ thuật hợp âm yêu cầu tay phải, trái cùng đồng thời 

bấm, âm thanh chụm, nghe như 1 âm vang lên, để giải quyết từng thế tay, 

SV tập riêng từng tay ở tốc độ chậm, tự lắng nghe, điều chỉnh ngón tay 

đúng vị trí bậc âm. Mỗi hợp âm bắt buộc luyện đạt tới độ chính xác ngón 

tay. Chỉ với hợp âm F, nhớ thế tay, phối hợp 2 tay đòi hỏi SV trải qua nhiều 

giờ luyện tập. Hợp âm rải gãy khúc để 2 tay có thể cùng bấm là kỹ thuật 

tư ng đối khó khi mở bàn tay bấm quãng rộng nhưng mềm mại, vững chắc 

theo thế ngón. Sau khi thành thạo có thể ứng dụng hiệu quả vào bài đệm 

như tạo âm thanh Brass/kèn đồng (hợp âm), Celesta, Xylophone, Marimba 

(hợp âm rải gãy khúc). 

Tóm lại, phần gam, hợp âm, hợp âm rải trong dạy học đàn Keyboard 

có nhiều kiểu khác nhau, từ dễ đến khó. Yêu cầu học phần 3, 4, cao h n 

học phần 1, 2 khi SV luyện những biến thể gam, hợp âm (ví dục 6, 7) tiến 

hành đồng thời ở 2 tay. SV không hoàn thành bài học nếu ít tập, thiếu thời 

gian luyện. Độ chắc chắn ngón tay củng cố theo thời gian qua gam, hợp 

âm, hợp âm rải, qua đó ứng dụng hiệu quả vào bài đệm ở học phần 5 trong 

môn đàn Keyboard.      

Cùng hợp âm 3, hợp âm 7 cấu tạo 4 âm (1, 3, 5, 7), có 3 thể đảo làm 

thế tay thay đổi so với bấm hợp âm 3. Trong đệm hát, hợp âm 7 thường 

xuyên xuất hiện, tạo sức hút về hợp âm chủ. Đồng thời hợp âm 7 sử dụng 

trong thủ pháp ly điệu, chuyển điệu. Sau khi thành thạo thế bấm, SV áp 

dụng vào vòng hòa thanh trong đệm ca khúc. 
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Ví dụ 8: hợp âm 7 át (D7) trên giọng D  

 

Khi tập rải hợp âm 7, cách chuyển ngón tay phải, trái dễ nhầm lẫn do 

nốt 7 sát nốt 1. Để vị trí ngón chính xác, biến đổi trường độ các nốt (trong 

biến thể 2) giúp SV hứng thú, tích cực h n.  

Khi thành thạo, ngón tay lưu loát, SV tập hợp âm 7 trên nốt đô (C), 

phư ng pháp luyện tập này phổ biến trong dạy học đàn Keyboard tại 

trường CĐSP Gia Lai, giúp SV nắm vững cách chuyển động hợp âm. 

Ví dụ 9: hợp âm 7 rải trên nốt đô (C) (trích) 

 

Với người học Piano chuyên nghiệp, hợp âm 7 trên nốt C được dạy ở 

năm thứ nhất Trung câp dài hạn, do phát triển nhanh 2 tay. Các hợp âm có 

nốt 7 trên âm đô (âm chung) quan hệ với 15 hợp âm trưởng, thứ, 7 trướng, 

thứ, giảm khác nhau tạo thành bài gam chuyển động linh hoạt ở 2 tay, hình 

thành kỹ năng phối hợp nhuần nhuyễn, quá trình tập giúp ngón tay tự điều 

chỉnh, sắp xếp chính xác. 

Trong học phần 3, 4, bài kỹ thuật có độ khó cao h n so với 2 học phần 

trước. GV chuẩn bị bài kỹ thuật đồng dạng với kỹ thuật trong tác phẩm viết 

cho đàn Piano hoặc ca khúc chuyển soạn cho đàn Keyboard. Trong đó ưu 

tiên Etude có âm hình nền tay trái, tay phải di chuyển đường tuyến giai 

điệu ở tốc độ nhanh. 
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Ví dụ 10: Etude N
0
26 (trích)[75,tr.46] 

 

Những yêu cầu kỹ thuật phải giải quyết trong Etude N
0
26 gồm: âm 

hình tay trái có quãng nhảy xa kết hợp bấm hợp âm, dấu luyến/legato nối 2 

phách nhẹ trong nhịp 3/4 nghe âm hưởng đầy đặn, tạo nền vững chắc, kỹ 

thuật tay phải diễn tả đường tuyến giai điệu móc kép, đ n tạo âm thanh linh 

hoạt, uyển chuyển cùng dấu nhấn ở tốc độ nhanh. Đây là kỹ thuật phát triển 

ngón tay cần thiết cho SV CĐSPAN trong quá trình học tập, hoàn thiện 

nhiều kỹ năng khác nhau trên đàn Keyboard.  

Một dạng Etude khác đem lại hiệu quả cho SV là kỹ thuật bấm nối 

tiếp hợp âm tay phải kết hợp âm hình bên trái. Kỹ thuật này giúp SV hình 

thành thói quen bấm hợp âm chính xác. 

Ví dụ 11: Etude N
0
3 (trích)[64,tr.136] 

 

Như vậy, hệ thống kỹ thuật luyện tập ngón tay trong chư ng trình dạy 

học đàn Keyboard cho SV CĐSPAN trường CĐSP Gia Lai gồm nhiều nội 

dung. Trước hết là hệ thống điệu thức diatonic (diatonic scale) từ 0- 3 dấu 

hóa là kỹ năng c  bản, đóng vai trò mở đầu giờ học từ trên lớp đến tự học. 

Các hợp âm, hợp âm rải đảm bảo cho SV biết bấm đồng thời nhiều nốt, mở 

rộng lòng bàn tay tạo độ với ngón tay, quản lý toàn bộ bàn phím từ âm thấp 

nhất đến cao nhất. Tác dụng bài luyện tập bổ trợ/Exercise sắp xếp ngón tay 
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ch i nhiều kiểu khác nhau, tạo ngón tay linh hoạt, nhạy bén ở tốc độ nhanh 

hoặc nhanh h n. Phần Etude đem lại sự phong phú kỹ thuật, từ đ n giản 

đến phức tạp theo năng lực SV. Mục đích trang bị kỹ năng, kỹ xảo c  bản 

nhất trong học đàn Keyboard, để SV chủ động thể hiện câu, tiết nhạc trong 

phần đệm ca khúc, ở mức độ cao h n là soạn phần đệm bằng khả năng học 

tập bản thân. 

2.1.2. Tác phẩm 

Đến giai đoạn hiện nay, các tác phẩm đàn Keyboard gồm 2 loại: sáng 

tác cho đàn Keyboard hoặc chuyển soạn từ ca khúc, chủ đề giao hưởng, 

hòa tấu dàn nhạc. Nhưng nhiều nhất là tác phẩm Piano được đàn Keyboard 

thể hiện lại, tạo nét riêng qua màu sắc âm thanh tổng hợp. Các sách, tài liệu 

dạy học đàn Keyboard ở Việt Nam sử dụng tác phẩm viết cho đàn Piano do 

tính tư ng đồng kỹ thuật, cách diễn đạt. Trong chư ng trình dạy học đàn 

Keyboard tại trường CĐSP Gia Lai, tác phẩm là điều kiện giúp SV nâng 

cao kiến thức âm nhạc, biểu hiện tinh tế tư tưởng, tình cảm con người.  

- Những tác phẩm viết và chuyển soạn cho đàn Keyboard: xuất phát từ 

tính năng tổng hợp âm sắc tất cả nhạc cụ cùng bộ đệm tự động, tác phẩm 

viết cho đàn Keyboard diễn tấu khai thác âm hưởng dàn nhạc, hòa tấu ban 

nhạc điện tử, các nhạc cụ ảo. Một số nhạc sĩ Việt Nam khai thác chất liệu 

âm nhạc dân gian do đàn Keyboard tái tạo âm thanh nhạc cụ cổ truyền  

như: bầu, nhị, thập lục, nguyệt, sáo trúc, sáo Hmông, khèn...rất đa dạng. 

Những tác phẩm độc tấu đàn Keyboard: khi nhìn bản phổ, tác phẩm 

viết cho đàn Keyboard khác tác phẩm đàn Piano. Ở Piano độc tấu có 2 

khuông nhạc riêng biệt, quy định khuông trên (khóa sol), khuông dưới 

(khóa fa hoặc sol). Với đàn Keyboard có thể viết từ 1 đến 3, 4 khuông theo 

ý đồ sáng tác. Khi dạy học đàn Keyboard, GV trường CĐSP Gia Lai luôn 

giải thích, hướng dẫn SV đọc, hiểu bản phổ, biết nhìn nhiều bè với thành 

phần khác nhau. 
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Ví dụ 12:  Trống hội (trích)[64,tr.35] 

 

Ở 3 khuông nhạc trong tác phẩm Trống hội, 2 bè dưới là phần ghi vào 

bộ nhớ Memory của đàn, khi độc tấu, nhấn bộ nhớ chạy cùng phần đệm tự 

động, âm thanh phát ra phối hợp bè diễn tấu tạo âm hưởng dàn nhạc. 

Những tác phẩm như Trống hội được GV lựa chọn, soạn cho SV giỏi, xuất 

sắc, giải quyết tốt kỹ thuật 2 tay, biết sử dụng tính năng nhạc cụ thành thạo. 

Qua đó, SV nâng cao kiến thức, khai thác tính năng đàn Keyboard, vận 

dụng phư ng pháp cài đặt âm thanh, kỹ thuật diễn tấu, rèn luyện bản lĩnh 

biểu diễn. 

Cùng với tác phẩm từ 2 đến nhiều bè, nhiều sáng tác, chuyển soạn viết 

ở 1 khuông nhạc, nhưng xuất hiện các ký hiệu chỉ dẫn chọn âm sắc, tiết tấu, 

hòa thanh và phư ng tiện diễn tả âm nhạc khác. Đây là phư ng pháp viết 

tắt (thuật ngữ tiếng Anh: short score) giản hóa bản phổ, giúp người học dễ 

nhìn, luyện tập và thuộc bài nhanh. 

Ví dụ 13: Liên khúc Lý ngựa ô (trích)[52,tr.6] 
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Liên khúc Lý ngựa Ô viết trong 1 khuông nhạc, bổ sung ký hiệu, quy 

định âm sắc, bộ gõ, hợp âm. SV tập tác phẩm đàn Keyboard bắt buộc đọc, 

ghi nhớ hệ thống ký hiệu để phối hợp giữa diễn tấu giai điệu và chuyển đổi 

âm sắc theo bản phổ. 

Trong ví dụ 12, 13 cho thấy tác phẩm viết cho đàn Keyboard độc tấu 

luôn tích hợp giai điệu, âm thanh, tiết tấu, biến đổi nhịp điệu, tốc độ, tạo 

âm hưởng dàn nhạc. Từ 1 đến nhiều khuông nhạc, bản phổ đàn Keyboard 

thể hiện tính đa dạng của 1 cây đàn hiện đại, thay thế hoàn hảo nhiều nhạc 

cụ, có thể độc tấu, hòa tấu, đặc biệt đệm hát rất hiệu quả. 

Những tác phẩm chuyển soạn cho đàn Keyboard độc tấu: đây là hiện 

tượng phổ biến khi tác phầm viết cho đàn Keyboard ở Việt Nam ít nhạc sĩ 

viết. Trong tài liệu, sách dạy học, hướng dẫn đàn Keyboard có nhiều bài 

chuyển soạn khi số lượng ca khúc trong nước, ngoài nước chiếm tỷ lệ cao. 

Những thủ pháp chuyển soạn: giữ nguyên cấu trúc, hình thức ca khúc, đặt 

hòa âm theo giai điệu; có biến đổi hoặc đảo trật tự vị trí cao độ ở cuối đoạn, 

câu nhạc, bổ sung các fill/nhóm tiết tấu cài sẵn trong bộ đệm tự động...Tất 

cả tạo cho bài chuyển soạn sinh động, phù hợp lối diễn tấu đặc trưng đàn 

Keyboard; Ở mức độ cao h n, chuyển soạn ca khúc mở rộng và phát triển 

phần mở đầu/intro, dạo giữa/Interude, phần kết/Outro (hoặc Ending). Ngoài 

ra nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp còn chuyển soạn từ chủ đề dàn nhạc hoặc 

viết cho 1 nhạc cụ. Do đó, tác phẩm chuyển soạn cho đàn Keyboard độc tấu 

rất phong phú, đa dạng kiểu loại khác nhau. 

Những tác phẩm chuyển soạn từ ca khúc: được sử dụng nhiều nhất 

trong dạy học đàn Keyboard tại trường CĐSP Gia Lai, phù hợp trình độ SV 

CĐSPAN. Tác phẩm chuyển soạn ca khúc gồm 2 kiểu: sử dụng nguyên 

dạng giai điệu, bổ sung hòa thanh kết hpự bộ đệm tự động; kiểu thứ 2: biến 

đổi giai điệu ca khúc, viết thêm câu mở đầu, kết. Trong đó, dùng ca khúc 

bậc Tiểu học, THCS để chuyển soạn . 
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Ví dụ 14:  Jingle bell [67,tr.23]        

 

Từ bài hát nổi tiếng của Mỹ, Jingke bell (tiếng Việt: Tiếng chuông 

ngân) chuyển soạn cho đàn Keyboard diễn tấu, toàn bộ giai điệu giữ 

nguyên, không thay đổi, chỉ đặt hòa âm, bật bộ đệm tự động theo tiết tấu 

Polka (hoặc Swing). Với SV bắt đầu học đàn, chuyển soạn ca khúc như 

Jingle bell giúp SV làm quen nhanh với đàn do âm thanh, nhịp điệu cuốn 

hút, tăng động c  tập luyện, tự học. 

Tác phẩm chuyển soạn ca khúc có mở đầu/intro, dạo giữa/Interlude và 

kết/Outro: đây là dạng bài được một số GV thành thạo kỹ năng đệm hát, có 

kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ phần đệm, chuyển soạn giai điệu ca khúc 

thành bài độc tấu đàn Keyboard. Về ý nghĩa, tác phẩm chuyển soạn ca khúc 

bổ sung kiến thức soạn đệm cho SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. 

Ví dụ 15: Dưới trời thu Hà Nội- M  ước ngày mai (trích)[38,tr.133] 

 

- Sử dụng tác phẩm viết cho đàn Piano: có số lượng, chất lượng tạo 

hiệu quả cao trong dạy học đàn Keyboard cho SV CĐSPAN. Tác dụng kỹ 

thuật đàn Piano rất toàn diện: ngón tay lưu loát, nhanh nhẹn trên bàn phím, 

giải quyết sắc thái, ký hiệu âm nhạc trọn vẹn, đầy đủ. Khi lên lớp GV giao 
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bài Piano để SV đọc thành thạo 2 bè ghi trong tác phẩm, thực hành trên 

đàn, nâng cao kiến thức hòa thanh, cách đệm kết hợp Piano, Keyboard. Căn 

cứ trình độ, năng lực SV CĐSPAN, GV lựa chọn một số tiểu phẩm Piano 

theo phong cách nhạc nhẹ, tham khảo, bổ sung tiểu phẩm Piano cổ điển, 

lãng mạn, ấn tượng, do mục đích chư ng trình hướng đến soạn đệm ca 

khúc, phần học đúng mục đích chư ng trình môn đàn Keyboard dành cho 

giáo viên dạy âm nhạc phổ thông. 

Ví dụ 16: Le coucou (trích)[52,tr.50] 

 

Ở bài Le coucou, chủ đề xuất hiện ở bè trầm tay trái, âm thanh nảy 

tiếng, gọn gàng. Những nốt kép tay phải tạo âm hình chuyển động nhanh ở 

tốc độ 120, âm hưởng cuốn hút, sinh động. Kỹ thuật xử lý sắc thái yêu cầu 

SV di chuyển ngón tay đúng tư thế (theo âm hình), tay trái làm rõ chủ đề. 

Tiểu phẩm Le coucou ứng dụng bài soạn đệm ca khúc trong câu solo/độc 

tấu bè Bass, đặc biệt hiệu quả khi âm thanh cùng vang lên đồng âm.    

Những tiểu phẩm chuyển soạn từ dàn nhạc cho đàn Piano độc tấu 

được GV sử dụng trong dạy học đàn Keyboad. Tiểu phẩm chuyển soạn cho 

đàn Piano rất phong phú, xuất hiện trong các sách, tài liệu âm nhạc xuất 

bản ở Việt Nam (đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh). Trong đó nhiều tiểu 

phẩm Piano theo phong cách nhạc nhẹ như Jazz, Blues, Pop được GV sưu 

tầm, biên soạn phù hợp trình độ SV CĐSPAN. Theo nội dung chư ng 

trình, GV tập trung một số tiểu phẩm nhạc Pop để SV làm quen.  

Dưới đây là chủ đề One Man’s dream do dàn nhạc giao hưởng Yanni 

nổi tiếng biểu diễn soạn cho đàn Piano, đàn Keyboard diễn tấu lại.   
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Ví dụ 17: One Man’s dream (trích)[39,tr.120] 

 

Tóm lại, qua 4 học phần khác nhau, thực trạng dạy học đàn Keyboard 

trình độ CĐSPAN tại trường CĐSP Gia Lai được trình bày cụ thể, chi tiết. 

Mỗi học phần tập trung giải quyết 1 mục đích trên tổng thể chư ng trình. 

Quá trình lên lớp, SV hoàn thiện dần kỹ thuật ghép 2 tay qua hệ thống gam, 

hợp âm, hợp âm rải (3, 7). Phư ng pháp luyện tập, ý thức tự học đóng vai 

trò quyết định phát triển ngón tay, hình thành thói quen bấm phím. Những 

kỹ năng phối hợp 2 tay bằng bài tập bổ trợ/Exercise, bài kỹ thuật/Etude là 

phần c  bản trong học đàn Keyboard. Trong đó, tập trung luyện bấm nốt 

kép tốc độ nhanh, thực hiện chính xác nảy tiếng, liền tiếng, dấu nhấn, to, 

nhỏ. Đồng thời bài kỹ thuật bấm hợp âm có âm hình nền tay trái để SV 

biết, hiểu, tăng cường thực hành, ứng dụng bài đệm (học phần 5). SV học 

tác phẩm ghi nhiều bè từ 1- 3 khuông nhạc, qua đó làm quen, đọc thành 

thạo nhiều khuông nhạc trong bài, cách tạo âm sắc nhạc cụ cổ truyền. 

Những tác phẩm viết cho Piano đem lại ứng dụng thiết thực vào soạn đệm 

ca khúc kiểu Piano hoặc dùng bộ đệm trên đàn Keyboard.   

2.2. Kiến thức âm nhạc trong soạn đệm ca khúc 

Trong chư ng trình âm nhạc [PL2,tr141], tất cả kiến thức liên quan, 

bổ sung cho nhau, trong đó đàn Keyboard và Hát. Tuy vậy trực tiếp ứng 

dụng soạn đệm gồm các môn: Lý thuyết âm nhạc c  bản; Hòa âm ứng dụng 
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và phối bè; Đọc và ghi nhạc. Với môn hòa âm, nếu trong c  sở đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp, SV học chuyển điệu cấp 3, thì trường CĐSP Gia Lai 

giới hạn hòa âm trong 7 bậc (diatonic), lượng kiến thức vừa đủ để SV hiểu 

cách bổ sung, thêm bè vào giai điệu ca khúc THCS. Môn Lý thuyết âm 

nhạc c  bản sử dụng cuốn Lý thuyết âm nhạc c  bản (Vũ Tự Lân dịch năm 

1993)[82]. Môn Đọc- Ghi nhạc giúp SV biết xướng âm, xác định vị trí cao 

độ, trường độ, tự đọc giai điệu bài hát. Như vậy, lượng kiến thức âm nhạc ở 

mức độ căn bản do thời gian đào tạo cùng số lượng môn trong chư ng trình 

bắt buộc SV hoàn thành trong 6 kỳ.   

Để đệm hát được, những môn học trên cần thực hành trực tiếp trên 

đàn, từng học phần đàn GV bổ sung kiến thức ứng dụng thực tế: tạo vòng 

hòa thanh, thang 5 âm từ sách, tài liệu dạy học đàn Keyboard ở Việt Nam. 

2.2.1. Hòa thanh và vòng công năng 

Hòa thanh trong âm Hán- Việt (một số sách, tài liệu viết là hòa âm) có 

thuật ngữ Ý, Anh, Mỹ viết là Harmony với nghĩa: “sự vang lên của hai hay 

nhiều nốt cùng một lúc”[61,tr.85]. Vai trò hòa thanh rất quan trọng, chi 

phối, xuyên suốt toàn bộ phần đệm ca khúc trên đàn Keyboard. Tác động 

hòa thanh trong từng ô nhịp, tiết, câu, đoạn nhạc tạo thành hợp âm nền 

được bộ đệm tự động (nhiều nhạc cụ tham gia) diễn tấu. Để hòa thanh vận 

chuyển qua bậc âm, vòng công năng (thuật ngữ tiếng Anh: Progression) nối 

tiếp hợp âm theo quy luật phát triển chung của âm nhạc: ổn định- không ổn 

định- ổn định, đây là nguyên tắc c  bản trong sáng tác trên thế giới và Việt 

Nam. Trong môn đàn Keyboard tại trường CĐSP Gia Lai, hòa thanh và 

vòng công năng dạy ở học phần 2 (chư ng 3), những kiến thức hòa thanh  

được SV ứng dụng trực tiếp vào bài đệm. Nội dung học phần yêu cầu SV 

luyện tập 3 vòng hòa thanh: 1, 2, 3 theo mẫu bằng bộ đệm tự động từ cuốn 

sách: Phương pháp dạy và học đàn Phím điện tử (giáo trình Cao đẳng sư 

phạm)[65]. Đây là giáo trình chính thức do BGDĐT ban hành dành cho 
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trường đào tạo CĐSPAN khắp cả nước (còn gọi là dự án đào tạo giáo viên 

THCS). Dưới đây là 3 vòng công năng hòa thanh[65] đã triển khai trong 

dạy học đàn Keyboard tại trường CĐSP Gia Lai.  

- Vòng công năng hòa thanh 1: gồm hợp âm 3 rải theo từng bậc âm 

trong gam trưởng đi lên, đi xuống. Mục đích vận chuyển hợp âm 3, hợp âm 

3 rải liên tục từ bậc I đến bậc VII với nhiều thủ pháp tiến hành khác nhau: 

đ n, chùm 3, legato, staccato. GV thị phạm mẫu để SV hiểu, thực hành 

thành thạo 7 hợp âm. Để giản hóa, GV cho SV học trên gam C. 

Ví dụ 18: vòng công năng hòa thanh số 1 (trích) [65,tr.51] 

 

Đầu tiên, SV luyện tập tay phải cùng máy đánh nhịp/Metronome trên 

đàn ở tốc độ chậm, sau đó bật bộ đệm tự động, bấm hợp âm tay trái tạo 

vòng công năng hòa thanh theo từng bậc âm đi lên, đi xuống. Khi thành 

thạo, SV học thuộc lòng bảng tra cứu thuật ngữ, ký hiệu hợp âm dưới đây: 

Ví dụ 19: bảng ký hiệu, tên gọi, thuật ngữ hợp âm [65,tr.52] 

Tiếng Việt 

 

Tiếng Anh Những ký hiệu ghi 

tư ng ứng 

Ký hiệu 

chung 

Hợp âm Đô trưởng C major CM, CMA, C maj, CΔ C 

Hợp âm Đô thứ C minor Cm, CMI, Cmin, Cmin add9 Cm 

Hợp âm Đô tăng C augmented Caug, C#5 C+ 

Hợp âm Đô giảm C diminished Cdim, Cmin-5, C
o 

C
o 

Hợp âm Đô trưởng cộng 6 C major 6th Csixth, Cadd
6
, Cmaj(add6), A-7/C C

6 

Hợp âm Đô thứ cộng 6 C minor 6th CMI6, Cmin+6, Cmi(add6), A-

7
b5

/C  

C
-6 

Hợp âm Đô  bảy trưởng C major 7th CMA7, Cmaj7, C
9
(maj7), C

9
, C7 CΔ

7 

Hợp âm Đô  bảy át C dominant 7th C7, C7
(9)

, C
9
, C

13
, C7 addA C7 

Hợp âm Đô bảy át 4 C dominant sus4 Csus
4
, C9sus

4
, G

-7
/C, Bb/C, C

11 
C7sus4 

Hợp âm Đô bảy thứ C minor 7th Cm7, CMI7, Cmin7, C
-9

, C
-11

 C
-7 

Hợp âm Đô bảy nửa giảm C minor 7thb5 Cm7b5, Cmin7
b5

, C
-7(b5)

, C
ø
 C-7

b5 

Hợp âm Đô bảy giảm C diminished 7th Cdim7, Cdim, C
o
add6, CDIM, 

ø
7 C

ø7 

Hợp âm Đô bảy tăng (âm 5) C augmented 7th Caug7, C7
+
, C7#5, C9+5, C7aug C+7 

Hợp âm Đô bảy át giáng 9 C dominant 7thb9 C7
-9

, C(b9), C7(-9), C
13-9 

C7
-9 
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Do tên gọi, ký hiệu hợp âm hiện nay có nhiều lối viết khác nhau, dẫn 

đến tình trạng phức tạp, khó hiểu với SV. Do đó, GV hướng dẫn, giải thích 

thuật ngữ hợp âm xuất hiện trong phần mềm âm nhạc (Encore, Finale) ghi 

chú, dẫn giải hợp âm theo ngôn ngữ Anh, Mỹ. Trong chư ng trình âm nhạc 

CĐSPAN, chép nhạc trên máy tính là môn học bắt buộc, việc thống nhất ký 

hiệu hợp âm giúp SV thuộc, thực hành đàn nhanh h n.  

Trên thực tế, cách ghi ký hiệu hợp âm đóng vai trò quan trọng trong 

dạy học soạn đệm ca khúc, tạo hiệu quả xử lý giai điệu. Vòng công năng 

hòa thanh số 1 giúp SV hiểu ý nghĩa từng hợp âm, từ đó ứng dụng trên đàn. 

- Vòng công năng hòa thanh 2: sau khi nhận biết tên gọi, ký hiệu hợp 

âm, thực hành thành thạo vòng công năng hòa thanh 1, GV hướng dẫn 

vòng hòa thanh 2, còn gọi là vòng công năng c  bản: T- S- D- T ký hiệu 

theo bậc âm: I- IV- V- I. Phư ng pháp tiến hành theo trình tự: SV luyện tập 

trên âm  chủ (nốt gốc): C, sau đó chuyển dịch sang giọng khác, yêu cầu SV 

nắm vững, thành thạo kỹ năng bấm phím ở một số giọng, ví dụ từ C chuyển 

sang A, Bb kết hợp nhóm tiết tấu. 

Ví dụ 20: chuyển vòng công năng hòa thanh I- IV- V- I từ C sang A, 

Bb theo nhóm tiết tấu cho trước. 

Trên giọng C: 

 

Trên giọng A: 

 

Trên giọng Bb: 
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Sự khác biệt khi thực hành vòng công năng 1 chuyển dịch từ C sang 

A, Bb có dấu thăng(#), giáng (b). Độ khó kỹ thuật xuất hiện ở Bb, thế tay 

đảo vị trí từ T sang S (xem ví dụ 20 giọng Bb) các khoảng âm giãn rộng 

giữa phím đen, trắng. Hợp âm bên trái có thế bấm tư ng tự, do đó SV bắt 

buộc tập liên tục, tạo thế bấm hợp âm chắc chắn, chính xác. Phư ng pháp 

thực hành vòng công năng giúp SV dịch giọng thành thạo, nâng cao kiến 

thức bấm hợp âm, đặt đúng hòa thanh phần đệm. Với giọng thứ, cách tiến 

hành vòng công năng 2 như giọng trưởng qua mẫu chuyển (như ví dụ 20) 

rất đa dạng theo tiết tấu, loại nhịp trong bộ đệm tự động. Về nguyên tắc, 

bấm hợp âm tay trái được chú trọng, đây là nền hòa thanh để tay phải rải 

hợp âm. Những thế tay đảo, nghịch, chéo ngón xuất hiện khi SV tập không 

đúng phư ng pháp hoặc thực hiện sai hướng dẫn của GV.  

Như vậy, vòng công năng hòa thanh 1, 2 giúp SV hiểu rõ vai trò hợp 

âm trong đệm hát. Để hình thành khả năng đệm hát, SV bắt buộc học thuộc 

bảng ký hiệu thuật ngữ hợp âm (ví dụ 19), qua đó biết đặt hợp âm theo giai 

điệu. Trên thực tế, ít SV thuộc toàn bộ bảng ký hiệu, thuật ngữ do chưa trải 

nghiệm thực tế, ít điều kiện ứng dụng, nghe hiệu quả âm thanh từ hợp âm. 

Kiến thức hòa thanh không đến ngay khi đang học, mà cần tích lũy theo 

năng lực cá nhân, phụ thuộc vào năng khiếu âm nhạc từng SV.  

- Vòng công năng hòa thanh 3: với SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia 

Lai, vòng công năng 3 có nhiều biến hóa khi chuyển giọng, dịch giọng. 

Mặc dù luyện tập ở giọng C tư ng đối lưu loát, nhưng SV thường xuyên 

mắc lỗi khi thực hiện ở giọng khác. Mối quan hệ hợp âm trong vòng công 

năng 3: I- VI- II- V7 rất phổ biến, có tính ứng dụng cao trong soạn đệm. 

Điều này được PGS.Xuân Tứ khẳng định: “Trong các ca khúc thịnh hành 

trên thế giới và ở nước ta, vòng hòa thanh I- VI- II- V7 được dùng rất phổ 

biến”[65,tr.74]. Việc luyện tập vòng hòa thanh 3 giúp SV biết chọn, đặt 

hợp âm cho giai điệu trong nhiều ca khúc THCS do sự xuất hiện 2 hợp âm 
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thuộc nhóm hạ át (VI, II). Khác với vòng hòa thanh 1, 2 (SV tập bấm hợp 

âm cùng bộ đệm tự động), ở vòng hòa thanh 3, mẫu luyện tập âm hình tay 

trái xuất hiện nhiều h n, giúp SV thành thạo kỹ năng đệm kiểu Piano.  

Ví dụ 21: bài luyện tay trái theo vòng hòa thanh 3: I- VI- II- V7 

 

Sau khi thành thạo, có thể kết hợp nốt đen, đ n tạo âm hình tay trái, 

ứng dụng bài: Múa xuân tình bạn (sáng tác: Cao Minh Khanh) trong sách 

Âm nhạc và Mỹ thuật lớp 7 [28,tr.69] 

Ví dụ 22: ứng dụng vòng hòa thanh 3 tay trái vào đệm ca khúc 

 

Việc chuyển vòng hòa thanh 3 sang các giọng khác như ví dụ 22 là nội 

dung trong học phần 2. Giai điệu trong ca khúc THCS phù hợp trình độ, 

khả năng thực hành của SV khi ứng dụng hợp âm theo vòng hòa thanh 3. 

Tuy vậy, ở những giọng trưởng, thứ 3 dấu hóa (#, b), GV hướng dẫn tỉ mỉ, 

chi tiết để SV hiểu, luyện tập vòng hòa thanh 3 đúng bậc hợp âm. Quá trình 

này mất nhiều thời gian, công sức do kiến thức hòa thanh của SV chưa đầy 

đủ, c  bản. Những bài luyện hòa thanh tay trái đòi hỏi SV kiên trì, nhẫn 

nại, say mê, luyện liên tục, tạo thói quen tư duy hệ thống về mối quan hệ 

hợp âm. 

Như vậy, kiến thức hợp âm đóng vai trò quan trọng trong học đệm ca 

khúc trên đàn Keyboard của SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. 3 vòng 

công năng nêu trên là bước đầu tiên, giúp SV thực hành, luyện tập. Vòng 
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công năng 1 SV làm quen cấu tạo hợp âm trên 7 bậc điệu thức diatonic kết 

hợp một số âm hình tiết tấu phổ biến, hình thành tư duy đệm hát. Một trong 

kiến thức hòa thanh bắt buộc SV ghi nhớ, thuộc tên gọi, cách ghi ký hiệu 

hợp âm theo thuật ngữ tiếng Anh, Mỹ, hệ ký hiệu tư ng tác chặt chẽ phần 

mềm chép nhạc, môn chính trong khối kiến thức ngành CĐSPAN ở kỳ học 

cuối (kỳ VI). Qua đó, SV tra cứu, tìm hiểu, tự đặt hợp âm theo ký hiệu quy 

định khi soạn đệm ca khúc. Vòng công năng 2 là vòng hòa thanh c  bản 

với mẫu luyện tập trong mối quan hệ giữa hợp âm chủ bậc I (gốc) với hợp 

âm bậc IV, V. Chỉ bằng 3 hợp âm: T- S- D, SV ứng dụng đệm tất cả ca 

khúc THCS ở mức độ đ n giản, phổ thông. Trên thực tế, khi dịch chuyển 

vòng công năng 2 đến một số giọng có dấu hóa thăng, giáng trên hóa biểu, 

SV gặp nhiều khó khăn do thế tay hợp âm rải biến đổi, khác biệt so với 

giọng C. Do đó, tăng cường luyện tập là biện pháp duy nhất để ngón tay 

sắp xếp đúng vị trí, thuận tiện bấm phím. Vòng công năng 3 là sự mở rộng 

vòng công năng 2 qua hợp âm VI, II kết hợp mẫu âm hình tay trái, ứng 

dụng vào ca khúc thiếu nhi. Để đệm hát, SV tập phối hợp 2 tay nhuần 

nhuyễn, sử dụng thành thạo tiết tấu tự động để hòa thanh phát huy hiệu quả 

màu sắc trong bài đệm. Qua 3 vòng công năng hòa thanh trên, SV thực 

hành trực tiếp, tự đánh giá hiệu quả khi đặt hợp âm trên đàn. Cùng với 

gam, bài kỹ thuật, vòng hòa thanh là kiến thức âm nhạc quan trọng để SV 

soạn đệm ca khúc. 

2.2.2. Điệu thức chromatic, thang 5 âm 

Trong môn đàn Keyboard, SV học 2 điệu thức: diatonic 7 âm, 

chromatic 12 âm (thuật ngữ Anh, Mỹ: diatonic Scale, chromatic Scale) và 

thang 5 âm (pentatonic). Đây là điệu thức, thang âm quy định trong chư ng 

trình đào tạo CĐSPAN tại trường CĐSP Gia Lai, trang bị kiến thức âm 

nhạc c  bản, ứng dụng vào soạn đệm ca khúc. Quá trình học đàn, SV 

thường xuyên luyện tập điệu thức diatonic qua gam, hợp âm, hợp âm rải từ 
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0- 3 dấu hóa. Để tăng lượng kiến thức thực hành đệm, gam chromatic, 

thang 5 âm pentatonic giúp SV chủ động đưa ra nhiều giải pháp khác nhau 

trong phần đệm. Khác với diatonic, gam chromatic gồm các bậc âm cách 

đều 1/2 cung, còn pentatonic có quãng không liền bậc. 

- Luyện tập, ứng dụng điệu thức chromatic: với đặc điểm bậc âm cách 

nhau nửa cung, chromatic cùng tiết tấu, nhịp điệu trong bộ đệm tự động tạo 

ngón tay bấm phím trong phạm vi hẹp, đối lập lối ch i quãng rộng trong 

hợp âm rải mở căng lòng bàn tay. 

Ví dụ 22: gam chromatic nốt đ n lấy âm C làm gốc 

 

Giữa tay phải, trái cách nhau 1 quãng 8, các âm nối nhau chuyển động 

không ngừng đi lên, đi xuống. Tập gam chromatic rất căng thẳng, đòi hỏi 

SV tập trung tinh thần. Khi dạy, GV thị phạm mẫu, sau đó yêu cầu SV tập 

riêng từng tay. Học chromatic khác hoàn toàn diatonic, SV thường xuyên 

bấm nhầm ngón bên trái. Để luyện thành thạo, GV hướng dẫn phư ng pháp 

luyện ngược hướng: tay phải đi lên 1 quãng 8, tay trái đi xuống kết hợp nốt 

kép. Đây là cách phát triển tư duy nhanh, chủ động ngón, qua đó, SV có thể 

thực hiện câu đệm hát bằng nét chạy chromatic, tạo bất ngờ, độc đáo, đạt 

hiệu quả âm thanh.   

   Ví dụ 23: tiến hành gam chromatic ngược hướng 

 



55 

 

 

 

Sự khác biệt khi luyện gam chromatic nốt đ n, kép, các ngón tay 

chuyển động nhanh, độ khó tăng lên lối tiến hành đảo ngược hướng liên 

tục, không ngừng nghỉ. 

Chromatich ứng dụng vào đệm hát đem lại lối diễn tấu điêu luyện, 

tinh tế, chuyên nghiệp, có nghề, đặc biệt hiệu quả khi thực hiện chức năng 

cầu nối trong bài hát.  

Ví dụ 24: chromatic làm chức năng nối trong bài đệm Lá xanh (trích) 

 

Sử dụng chromatic nối câu, tiết nhạc tạo sự liền mạch, mượt mà, đem 

lại những nét nhạc làm mới, thay đổi bài đệm, ứng dụng chromatic đúng 

lúc đúng chỗ sẽ gây ấn tượng mạnh trong biểu hiện, âm nhạc diễn đạt trôi 

chảy. Chromatich phù hợp tất cả hợp âm do quãng bán cung không xác 

định hòa thanh như quãng trong diatonic.  

Như vậy, trong học phần môn đàn Keyboard, gam chromatich được 

giới thiệu để SV học nâng cao trình độ, kiến thức, qua đó ứng dụng soạn 

đệm ca khúc. Mặc dù chromatic là dạng kỹ thuật khó, đòi hỏi SV nhiều 

thời gian luyện tập, nhưng chromatich là phư ng pháp phát triển kỹ thuật, 

tạo màu sắc mới lạ nếu phát huy, sử dụng đúng chỗ trong bài đệm. Với 

người học đàn chuyên nghiệp, chromatic là thủ pháp di chuyển toàn bộ hợp 

âm trong bước lần đi lên, đi xuống ở bè Bass như ví dụ 24 đã thể hiện.  

- Thang 5 âm (pentatonic) và ứng dụng soạn đệm ca khúc: thuật ngữ 

Pentatonic được dẫn giải ngắn gọn “nhạc ngũ cung”[61,tr.125] và nêu các 

bậc trong thang 5 âm pentatonic. Từ vị trí bậc trong thang 5 âm (được xem 



56 

 

 

 

xét như bậc diatonic), Nguyễn Xinh (1983),Vũ Tự Lân (1993) dịch cuốn 

sách Lý thuyết âm nhạc c  bản từ tiếng Nga sang tiếng Việt nêu rõ thang 5 

âm có 2 dạng: trưởng và thứ [83,168],[82,tr.99] như dưới đây: 

Ví dụ 25: thang 5 âm pentatonic trưởng và thứ  

 

 

Để rõ h n nguồn gốc, ý nghĩa thang 5 âm pentatonic trưởng và thứ, 

Nguyễn Xinh dịch nguyên văn: “ 5 âm được phổ biến khá rộng rãi trong âm 

nhạc của một số dân tộc ở Liên Xô cũng như trong âm nhạc của những dân 

tộc khác như: Mông Cổ, Trung Quốc, cho nên đôi khi người ta còn gọi là 

gam Trung Quốc”[83,tr.168]. Đến năm 1998, các nhà nghiên cứu âm nhạc 

Việt Nam công bố trên 300 loại thang âm của dân tộc Việt Nam (chắc chắn 

còn nữa), trong đó có 5 dạng thang 5 âm chủ đạo, sắp xếp theo tên gọi, thứ 

tự: thang 5 âm Bắc (I), Nam (II), Xuân (III), Oán (IV), khẳng định dạng 

thang 5 âm (V) có bậc, quãng như thang 5 âm pentatonic[32,tr.71] như 

trong ví dụ 25.  

Thang 5 âm pentatonic có màu sắc trưởng, thứ dạy trong môn đàn 

Keyboard, trường CĐSP Gia Lai được ứng dụng soạn đệm ca khúc giúp 

SV hiểu, nắm vững lối tiến hành, cách tạo hợp âm khác nhau khi bài hát 

mang âm hưởng dân ca hoặc đệm nhiều làn điệu dân ca từ Bắc vào Nam. 

Về tên gọi, thang 5 âm trưởng có 5 bậc âm: I- II- III- V- VI, trong đó hợp 

âm bậc I là hợp âm chủ (gốc). Ở điệu thứ: I- III- IV- V- VI, 2 dạng trưởng, 

thứ 5 âm tạo mối quan hệ kết hợp dạng thức (metabole) như trong công 

trình Trật tự âm thanh trong âm nhạc truyền thống Việt Nam viết: “sự kết 
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hợp dạng thức bắt nguồn từ sự kết hợp những nhóm âm trong 1 hoặc nhiều 

thang âm. Sự kết hợp này đôi khi dẫn tới sự hình thành một thang âm mới 

có nhiều âm h n”[32,tr.73]. 

Để SV hiểu thang 5 âm pentatonic trưởng, thứ, ứng dụng hiệu quả vào 

soạn đệm, GV giới thiệu, diễn tấu 2 thang 5 âm cho SV nghe, luyện tập, 

trong đó yêu cầu: thành thạo tay phải 2 thang 5 âm trưởng, thứ, bấm hợp 

âm 3 trên từng bậc âm như dưới đây. 

  Ví dụ 26: hợp âm 3 trong thang 5 âm trưởng, thứ 

 

 

Toàn bộ hợp âm trong ví dụ 26 là hợp âm 3, nếu bổ sung nốt 7 như 

nhiều tài liệu viết về thang âm pentatonic, số lượng hợp âm tăng lên cùng 

ký hiệu, tên gọi khác nhau, SV gặp khó khăn ghi nhớ, đặt hợp âm soạn 

đệm. Do đó, giới hạn hợp âm pentatonic trưởng, thứ trong hợp âm 3 giúp 

SV thuộc, ứng dụng ngay vào bài soạn đệm. Khi hướng dẫn, GV lưu ý SV 

ở các giọng khác nhau, thế tay bấm hợp âm không như nhau (có dấu thăng, 

giáng), cần luyện tập thang âm trưởng, thứ trên các giọng F, G, Em, Dm, 

Gm, A... 

Ví dụ 27: hợp âm pentatonic ở giọng D và Gm 
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Những nội dung về điệu thức chromatic, thang 5 âm trong học phần 

đàn Keyboard trình độ CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai là kiến thức âm 

nhạc thực hành, triển khai ứng dụng đệm ca khúc, mục đích chủ yếu của 

môn học, đảm bảo SV sau khi ra trường có thể làm việc linh hoạt, chủ động 

hoạt động nghệ thuật trong môi trường thực tế. Như vậy, cùng điệu thức 

diatonic 7 bậc âm đóng vai trò c  bản, điệu thức chromatich, thang 5 âm 

pentatonic giúp SV tăng cường hiểu biết lý thuyết âm nhạc nói chung, đàn 

Keyboard nói riêng, tiến hành soạn hợp âm ca khúc THCS, chủ động xây 

dựng bài đệm đúng hòa thanh. Bảng ký hiệu, tên gọi hợp âm cùng 3 vòng 

công năng là nội dung ứng dụng đem lại hiệu quả học tập, trong đó vòng 

hòa thanh 2, 3 được GV yêu cầu SV luyện tập qua nhiều mẫu khác nhau, 

hình thành kỹ năng, kỹ xảo diễn tấu đàn, đáp ứng trình độ, năng lực SV, từ 

trung bình đến khá, giỏi.  

Tóm lại, soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard đòi hỏi SV khả năng: 

kỹ thuật ch i đàn 2 tay lưu loát gam trưởng, thứ diatonic từ 0- 3 dấu hóa; 

bấm hợp âm, hợp âm rải chắc chắn, hiểu biết các loại nhịp điệu, tiết tấu, sử 

dụng bộ đệm tự động thành thạo; lựa chọn, điều chỉnh âm sắc tạo âm thanh 

nhiều nhạc cụ; chăm chỉ tập bài luyện bổ trợ phát triển nhanh ngón tay, 

hoàn thành kỹ thuật legato, staccato, non legato ở mức độ c  bản, diễn đạt 

sắc thái âm nhạc rõ ràng, đúng yêu cầu; hiểu và thể hiện tác phẩm viết cho 

Piano, Keyboard trôi chảy, không vấp váp, đứt đoạn. Trong quá trình thực 

hành đàn, SV ứng dụng kiến thức hòa thanh, cách sắp xếp hợp âm, thang 5 

âm vào một số ca khúc THCS theo hướng dẫn GV. Đây là bước chuẩn bị 

để SV học soạn đệm ca khúc ở học phần cuối với nội dung: phư ng pháp 

soạn đệm ca khúc qua phần mở đầu, dạo giữa, kết, cách trình bày, bố cục 
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bài đệm, tăng cường kỹ năng sáng tạo thủ pháp biến đổi âm hình, mở rộng, 

phát triển chất liệu âm nhạc, đưa nhân tố mới vào bài đệm, tạo cách đệm 

phong phú, đa dạng. 

2.3. Dạy và học soạn đệm ca khúc 

Theo tiến độ thực hiện môn đàn Keyboard, học phần soạn đệm có 2 

tín chỉ (60 tiết) được dạy và học vào giai đoạn cuối, sau khi SV đạt lượng 

kiến thức, kỹ năng thực hành đàn ở mức độ c  bản, đồng thời hiểu pư ng 

pháp luyện tập vòng hòa thanh, ký hiệu, tên gọi hợp âm, gam chromatic, 

thang 5 âm pentatonic.  

2.3.1. Mở đầu, dạo giữa và kết         

Ca khúc gồm 2 thành phần chính: âm nhạc và lời ca, ghi lại trong bản 

nhạc. Để ca khúc vang lên đúng ý tưởng sáng tác, ngoài người hát, phần 

đệm giữ vai trò quan trọng, không thể thiếu. Giữa hình thức ca khúc (từ 1, 

2 đoạn trở lên) với cấu trúc trình bày thực tế trên sân khấu, nhà hát...có sự 

khác biệt, gọi chung là tiến trình thời gian thể hiện. Để thể hiện ca khúc, 

phần đệm luôn xuất hiện đầu tiên, đồng thời là âm thanh cuối cùng sau khi 

giai điệu bài hát kết thúc. Hiện nay, ở Việt Nam, phần đệm hoàn chỉnh luôn 

có các phần: mở đầu (tiếng Anh: Introdution, gọi tắt là Intro), phần nối giữa 

hay dạo giữa (Interlude) và kết thúc, ở dàn nhạc đệm có tên gọi Outro/phần 

kết, trên đàn Keyboard là Ending/kết thúc. 3 phần liên kết chặt chẽ, cùng 

tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Mở đầu/Intro giới thiệu nội dung cô đọng 

tính chất âm nhạc ca khúc. Dạo giữa có thể nhắc lại mở đầu hoặc tạo cầu 

nối (bắc cầu) chuyển tiếp giữa trình bày và tái hiện. Kết nhắc lại chất liệu 

âm nhạc toàn bài (kéo dài hoặc rút gọn) nêu đặc điếm chính ca khúc. Tất cả 

hợp thành tổng thể bài đệm với chức năng: tạo nền nhạc, hình thành giọng, 

điệu, hòa âm, nhịp, tốc độ...để giai điệu vang lên ổn định; Là cấu trúc trình 

bày theo tiến trình thời gian với nhiều thủ pháp; Tổ chức âm thanh có kết 

cấu chặt chẽ để người hát nhận dạng diện mạo ca khúc rõ ràng; Thực hiện 
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nối liền khoảng thời gian khi giai điệu ca khúc ngừng nghỉ. Ngoài ra, phần 

đệm còn một số chức năng phụ như: tạo yếu tố mới lạ, không trùng lặp 

giữa bài đệm; nêu đặc trưng âm nhạc ca khúc; có hình thức trình bày độc 

đáo, khắc họa giai điệu ca khúc làm nổi bật chủ đề, rõ tư tưởng, tình cảm 

con người.   

- Mở đầu/Intro: trong dạy học soạn đệm, GVsử dụng ca khúc tạo bài 

đệm từ sách Âm nhạc và Mỹ thuật bậc THCS theo mục tiêu chư ng trình 

đào tạo giáo viên âm nhạc THCS, trường CĐSP Gia Lai. Trên thực tế, qua 

thời gian 4 kỳ (2 năm) hệ thống kiến thức, kỹ năng trang bị cho SV chỉ ứng 

dụng xây dựng phần mở đầu ở mức độ c  bản. Để xây dựng bài đệm hay, 

độc đáo cần nhiều yếu tố kỹ thuật, trình độ kiến thức âm nhạc tư ng đối 

sâu, bài bản, đây là khó khăn khi thời gian đào tạo CĐSPAN giới hạn trong 

3 năm học. Do đó, hướng dẫn phần mở đầu, GV tập trung vào 2 thủ pháp 

chính: mô phỏng, phát triển chất liệu âm nhạc từ ca khúc. 

+ Mô phỏng: về ý nghĩa, mô phỏng là sự nhắc lại một chủ đề, câu, 

đoạn nhạc qua nhiều cách khác nhau như mô tiến, đảo ảnh, chuyển sang 

điệu tính khác. Ngoài ra, mô phỏng có thể lặp lại nguyên vẹn hoặc biến đổi 

giọng từ thứ sang trưởng và ngược lại. 

Mô phỏng giai điệu ca khúc là bước đầu tiên trong dạy học soạn đệm 

ca khúc, giúp SV làm quen bài đệm theo giai điệu cho trước. 

Ví dụ 28: mô phỏng giai điệu bài Ca ngợi tổ quốc (trích)[28,tr.8] 

 

 Câu mở đầu sử dụng thủ pháp mô phỏng, nhắc lại giai điệu nhưng 

đưa lên 1 quãng 8, tạo tiếng strings (dàn dây). Vòng công năng vận chuyển 
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qua các bậc: I- VI- V- I, sử dụng đảo hợp âm Am7, bổ sung nốt 6 tạo màu 

sắc G7 hút về hợp âm gốc C trên nền nhịp Disco, tốc độ h i nhanh, miêu tả 

tính chất tư i sáng, trong trẻo của ca khúc Ca ngợi tổ quốc. Kiểu mô phỏng 

nhắc lại gần như nguyên dạng rất phổ biến, thích hợp soạn đệm ca khúc 

thiếu nhi, bởi tính ổn định khi thực hiện, tái tạo trọn vẹn đường nét, âm 

hình chính của ca khúc. 

Tạo phần mở đầu qua thủ pháp mô phỏng nguyên dạng là thủ pháp 

đ n giản, quen thuộc, dễ thực hiện, SV nhìn vào giai điệu ca khúc, thực 

hành trên đàn thành thạo là hoàn thành phần mở đầu. Tuy vậy, nếu lạm 

dụng dễ bị khô cứng, thiếu ý tưởng sáng tạo, do không biến đổi hoặc làm 

mới giai điệu. Ở loại mô phỏng tiếp theo, GV hướng dẫn SV thực hiện thủ 

pháp mô phỏng biến đổi qua 2 dạng: mô phỏng biến đổi mô tiến hạt nhân 

và chuyển sang điệu tính khác. 

Mô phỏng mô tiến hạt nhân là thủ pháp lựa chọn âm hình chủ đạo 

hoặc tiết tấu làm hạt nhân trung tâm, từ đó tiến hành mô tiến qua các bậc 

âm khác nhau. 

Ví dụ 29: mô phỏng âm hình hạt nhân Tiếng chuông và ngọn cờ 

(trích)[28,tr.7] 

 

Mô phỏng hạt nhân liên quan đến lựa chọn âm hình chính toàn bộ bài 

đệm hát qua tiết tấu, nhịp điệu, hòa thanh. Trên nền nhịp Polka, câu mở đầu 

mô phỏng nhân tố chính qua bậc: I- VII- VI- V- I,. Đây là thủ pháp tiến 

hành mô tiến liền bậc đi xuống từ giọng chủ phát triển thành 2 kiểu: mở 

rộng và thu hẹp. Thủ pháp mô phỏng âm hình cần tiết chế đường nét chủ 
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đạo, không rườm rà làm mất cân đối, sai lệch âm hình. Với SV CĐSPAN, 

trường CĐSP Gia Lai, đây là thủ pháp được yêu thích do tính linh hoạt, 

thay đổi màu sắc chủ đề trong phần đệm. 

Ở mô phỏng chuyển điệu tính, SV được GV hướng dẫn thủ pháp đ n 

giản, đễ học, đó là chuyển giọng trưởng sang thứ hoặc ngược lại. Khi điệu 

tính thay đổi, tính chất âm nhạc biến đổi theo, tạo âm hưởng thú vị, gây bất 

ngờ, ấn tượng. 

Ví dụ 30:  mô phỏng chuyển điệu tính Lá thuyền ước mơ [28,tr53] 

 

Ca khúc được viết ở giọng C (diatonic), câu mở đầu sử dụng thủ pháp 

mô phỏng chuyển điệu tính từ trưởng sang thứ, âm hưởng nghe mềm mại 

chịu ảnh hưởng giọng thứ, hòa thanh tiến hành qua 2 bậc âm: I- V. Ở ô 

nhịp cuối, Intro chuyển về giọng trưởng, ổn định tính chất âm nhạc, xuất 

hiện giai điệu ca khúc.    

Thủ pháp mô phỏng nhắc lại có nhiều dạng, để ứng dụng soạn đệm 

phần mở đầu, SV cần lựa chọn để phù hợp bài đệm, tạo hiệu quả sáng tạo, 

tránh sao chép, rập khuôn, mỗi ca khúc có giai điệu khác nhau. 

+ Phát triển chất liệu âm nhạc từ ca khúc: khác mô phỏng là thủ pháp 

nhắc lại. Phát triển chất liệu âm nhạc phức tạp h n do kết hợp nhiều thủ 

pháp. Trong dạy học soạn đệm ca khúc, GV giới thiệu 2 dạng: phát triển 

âm hình và tư ng phản, mỗi dạng có tính chất, quy định riêng nhằm phát 

huy năng lực SV. 

Phát triển âm hình là thủ pháp sử dụng âm hình ban đầu mở rộng dần 

quy mô, có biến đổi nhưng không xa rời nhân tố chính. 
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Ví dụ 31: âm hình bài Mùa xuân về [28,tr.24] 

 

Mở rộng âm hình bằng cách bổ sung và kéo dài âm thanh  

 

Thủ pháp tư ng phản rất phổ biến trong sáng tác âm nhạc, thúc đẩy 

phát triển tính đối lập chất liệu, màu sắc tư ng phản tăng màu sắc kịch tính. 

Sử dụng thủ pháp tư ng phản soạn phần mở đầu bài đệm tạo yếu tố bất 

ngờ, gây cảm hứng, phấn khích.  

Ví dụ 32: Intro dạo đầu bằng thủ pháp tư ng phản bài Em là bông 

hồng nhỏ (trích)[28,tr.32] 

 

Âm thanh đàn Guitar điện tử cùng nhấn âm kết hợp nhịp Rock Ballad 

gồm nhiều nốt kép trượt nhanh từ trên cao xuống thấp, tạo âm hưởng da 

diết, tình cảm yêu thư ng của gia đình, bố mẹ dành cho con. Tính chất âm 

nhạc mở đầu đối lập giai điệu dàn trải trong ca khúc. 
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Tóm lại, với những thủ pháp mô phỏng và phát triển chất liệu âm nhạc 

từ ca khúc, SV CDSSPAN, trường CĐSP Gia Lai tiếp thu những kiến thức 

thực hành các câu, đoạn mở đầu với kiểu, dạng khác nhau, phù hợp trình 

độ, khả năng riêng từng cá nhân, giúp SV có thể tự soạn mở đầu bài đệm 

hát trên đàn Keyboard. 

- Dạo giữa/Interlude: với chức năng làm cầu nối, chuyển tiếp giữa 

phần trình bày ca khúc với tái hiện lại, dạo giữa là thành phần được xây 

dựng bằng nhiều thủ pháp biến đổi linh hoạt. Ngoài một số thủ pháp tư ng 

tự như mở đầu, dạo giữa đôi khi là hợp âm, hợp âm rải nhắc lại vòng công 

năng hòa thanh hoặc sử dụng cao trào trong ca khúc, ý đồ kết nối, làm liền 

mạch trình bày và tái hiện. Dưới đây là 2 thủ pháp soạn đệm ca khúc: nhắc 

lại vòng công năng theo hợp âm rải; sử dụng cao trào làm dạo giữa. 

+ Sử dụng vòng công năng hòa thanh tạo phần dạo giữa: như đã nêu, 

vòng công năng đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong tác phẩm 

âm nhạc. Học soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard, hòa thanh là yếu tố 

đầu tiên. Khi hoàn thành đặt hợp âm cho ca khúc, bộ đệm tự động thực 

hiện trọn vẹn từng hợp âm đúng ý đồ người đệm. Để tạo dạo giữa vận 

chuyển công năng hòa thanh, hợp âm, hợp âm rải kết hợp âm hình, tiết tấu 

tiến hành liên tục, không đứt đoạn, nối liền phần trình bày và tái hiện. 

Hợp âm chuyển động theo công năng tạo dạo giữa: để sử dụng hợp âm 

làm dạo giữa, chuyển động vòng công năng luôn cố định, làm nền toàn bộ 

ca khúc. Ở học phần trước đã trình bày 3 vòng công năng, ngoài vòng công 

năng 1 luyện theo bậc âm diatonic, các vòng công năng số 2 (I- IV- V- I) 

và 3 (I- VI- II- V7- I) được GV hướng dẫn SV ứng dụng soạn đệm. Khi kết 

hợp nhịp, tiết tấu, hợp âm biến chuyển thành những cấu trúc đa dạng. 

Ví dụ 33: dạo giữa bằng hợp âm theo vòng công năng bài: Mùa xuân 

trên thành phố Hồ Chí Minh (trích)[28,tr.25] 
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Trong ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, vòng công 

năng: I- VI- II- V7- I biểu hiện bằng ký hiệu hợp âm: Dm- Bb
6
- E7- A7- 

Dm (Dm là hợp âm gốc) kết hợp với tutti dẫn vào phần tái hiện. Những hợp 

âm chuyển theo âm hình tiết tấu Disco tạo nền nhịp rộn rã, nhanh hoạt. 

Chức năng cầu nối qua màu sắc trưởng, thứ đưa ra sắc thái mới cho dạo 

giữa: thu hút, sôi động h n.  

Hợp âm rải theo vòng công năng hòa thanh: thủ pháp này rất phổ biến, 

thường xuất hiện trong phần đệm nhiều ban nhạc nổi tiếng trên thế giới. 

Nếu hợp âm là hình khối (block) thì hợp âm rải nhấn mạnh ưu thế đường 

nét uyển chuyển, mượt mà. Sử dụng hợp âm rải được GV lưu ý SV những 

quãng mở rộng lòng bàn tay để tiếng đàn rõ nét. 

Ví dụ 34: hợp âm rải theo vòng công năng tạo dạo giữa ca khúc: Biết 

ơn Võ Thị Sáu [28,tr.44] 

 

Sử dụng hợp âm rải theo vòng công năng phù hợp ca khúc kể chuyện, 

tốc độ chậm rãi, bộ đệm tự động ở nhịp Ballad hoặc Slow (2/4, 4/4), Slow 

Rock (6/8). Trong bài Biết ơn Võ Thị Sáu, hợp âm tiến hành theo vòng 

công năng: I- VI- II- V- I, so với dạo giữa ca khúc Mùa xuân trên thành 
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phố Hồ Chí Minh, màu sắc hợp âm rải tạo nhiều khác biệt trong tổ chức âm 

thanh. Như vậy, vòng công năng mang tính ổn định để hợp âm, hợp âm rải 

biểu hiện chức năng qua kết hợp âm hình tiết tấu riêng trong soạn đệm. 

Dạo giữa/Interlude hình thành từ mục đích nối tiếp hoặc tạo mối liên 

kết giữa trình bày và tái hiện. Để soạn bài đệm thống nhất tính chất âm 

nhạc giữa mở đầu, dạo giữa, việc lựa chọn âm hình chủ đạo cùng thủ pháp 

đóng vai trò quyết định. Với SV CĐSPAN, học soạn đệm ca khúc đòi hỏi 

quá trình luyện tập, thực hành liên tục trên đàn. Từ yếu tố hoàn thiện kỹ 

thuật đến kiến thức hòa thanh là yêu cầu cấp thiết, bắt buộc. Qua mở đầu, 

dạo giữa, SV tiếp tục học soạn kết/Ending tạo bài đệm hoàn chỉnh. 

- Tạo phần kết bằng câu nhạc chính cách, biến cách: trong các loại kết, 

2 trường hợp phổ biến là kết chính cách và biến cách. Đây là cách kết thúc 

1 tác phẩm được nhiều sách, tài liệu âm nhạc nhắc đến. Với khả năng, trình 

độ SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai, GV giới hạn 2 loại kết này cùng 2 

thủ pháp: rút gọn, kéo dài. Kết rút gọn yêu cầu làm nổi bật đặc trưng âm 

hưởng ca khúc như: giai điệu, âm hình, cao trào hoặc câu, tiết nhạc cuối. 

Với kéo dài, kết sử dụng đặc điểm âm nhạc trong ca khúc để mở rộng, kéo 

giãn gây cảm xúc đến người nghe. Phần kết thường căn cứ tính chất, nội 

dung giai điệu đưa ra một ý nghĩa, nâng cao giá trị âm nhạc, lời ca trong ca 

khúc.   

Kết chính cách: là thủ pháp kết D- T, dùng hợp âm bậc V tiến vào hợp 

âm chủ I, âm hưởng nghe trọn vẹn. 

Ví dụ 35: kết chính cách bài Tia nắng, hạt mưa (trích) [28,tr.51] 
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    Đặc điểm kết chính cách kéo dài luôn nhân mạnh sức hút từ mối 

quan hệ V- I, đồng thời mở rộng không gian để thành phần âm nhạc ca 

khúc được nhắc lại trọn vẹn, tạo cảm giác giai điệu còn mãi. Kiểu kết này 

phù hợp tính chất âm nhạc trữ tình, sâu lắng.  

Kết biến cách: khác với chính cách, kết biến cách dùng hợp âm bậc IV  

và bậc I (S- T), có thể ở dạng rút gọn hoặc kéo dài theo nội dung ca khúc. 

Ví dụ 36: kết biến cách bài Nối vòng tay lớn (trích)[28,tr.27] 

 

Như vậy, dạo đầu, dạo giữa và kết là thành phần chủ đạo trong học 

phần soạn đệm ca khúc cho SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. Trong 

quá trình dạy học, SV được GV hướng dẫn cụ thể một số thủ pháp để soạn 

bài đệm. Qua đó, SV hiểu ý nghĩa, vai trò, chức năng từng thành phần đệm. 

Trong phần mở đầu, ngoài nhắc lại gần nguyên vẹn giai điệu, thủ pháp mô 

tiến hạt nhân với âm hình chủ đạo qua bậc âm khác nhau. Để ứng dụng, SV 

tìm hiểu, xem xét ca khúc, tìm nhân tố từ nhịp điệu, tiết tấu đến giái điệu, 

tiến hành thực hiện trên đàn. Mô phỏng điệu tính là thủ pháp mở rộng kiến 

thức âm nhạc, cách biến đổi từ trưởng sang thứ tạo phần đệm đổi mới, kích 

thích tư duy. Ngoài thủ pháp mô phỏng, thủ pháp phát triển, tư ng phản rất 

phổ biến trong sáng tác âm nhạc, được GV dạy tỉ mỉ, giúp SV khai thác 

màu sắc âm thanh, đưa ra lựa chọn phù hợp chất liệu âm nhạc ca khúc. 

Phần dạo giữa, SV ứng dụng 2 thủ pháp hợp âm và hợp âm rải tạo cầu nối, 

chuyển tiếp phần trình bày và tái hiện. Nhũng vòng công năng đã học được 

ứng dụng giúp SV cảm nhận hiệu quả. Trong phần kết, SV luyện tập 2 kiểu 

kết: chính cách, biến cách qua thủ pháp kéo dài, rút gọn nêu rõ đặc điểm, ý 
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nghĩa ca khúc. Tất cả hướng đến xây dựng bài đệm hoàn chỉnh, trang bị ở 

mức c  bản. Sau khi ra trường, SV có thể sử dụng đàn Keyoard trong dạy 

học âm nhạc phổ thông, tổ chức hoạt động nghệ thuật ngoại khóa. 

2.3.2. Soạn đệm ca khúc theo phương pháp diễn tấu đàn Piano 

Phư ng pháp diễn tấu đàn Piano là một yêu cầu trong dạy học đàn 

Keyboard trình độ CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. Các học phần trước, 

SV được luyện tập gam, hợp âm, hợp rải, bài nổ trợ, kỹ thuật, tác phẩm 

Piano. Kỹ thuật 2 tay giúp SV có kỹ năng đệm ca khúc theo kiểu Piano. 

Tuy vậy, để đệm thành thạo cần nhiều yếu tố, trong đó xây dựng âm hình 

đệm tay trái đóng vai trò chủ đạo. 

Do thời gian đào tạo ngắn, GV giới hạn một số cách đệm giữa bộ đệm 

và lối ch i Piano để SV hiểu, thực hành luyện tập. Trong phư ng pháp này, 

GV hướng dẫn SV bật chế độ full trên đàn để bộ đệm tự hoạt động (khi 

bấm đồng thời từ 2 âm trở lên). Khi diễn tấu Piano, 2 âm sắc thường sử 

dụng là Piano và dàn dây (strings). Do kỹ thuật tay trái của SV còn yếu, 

GV bổ sung, tăng cường lối ch i Piano bằng cách tạo âm hình tay trái giúp 

SV phát triển kỹ năng phối hợp 2 tay kết hợp tiết tấu, nhịp điệu. 

- Những âm hình tay trái ở tốc độ vừa phải- Moderato: trong đàn 

Keyboard, nhóm tiết tấu luôn ở chế độ báo tự động tốc độ/tempo. Ở tốc độ 

vừa phải có nhiều loại tiết tấu khác nhau, do đó SV có thể chọn tiết tấu phù 

hợp triển khai đệm Piano. 

Ví dụ 37: bài đệm Piano Ngày đầu tiên đi học (trích)[28,tr.45] 
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Khi đệm Piano, GV yêu cầu SV thực hành nhiều lần âm hình tay trái 

trong bài Ngày đầu tiên đi học. Âm lưu trì tục (nốt trắng chấm dôi) ở bè tay 

trái bắt buộc nhấn Pedal tạo âm thanh vang, liền, các hợp âm trong độ với 

ngón tay, bấm chụm. Bộ đệm tự động tiến hành hòa thanh theo hợp âm, giữ 

ổn định nhịp điệu. Ở tốc độ vừa phải, SV nghe tổng thể, tự điều chỉnh lỗi, 

tật khi luyện tập. Sự khác biệt đệm Piano biểu hiện qua phối hợp 2 tay, do 

đó âm hình tay trái là phần quan trọng, bắt buộc tập thành thạo.   

- Âm hình tay trái tốc độ nhanh- Allegro: những ca khúc ở tốc độ 

nhanh đòi hỏi sự độc lập giữa 2 tay. Các tiết tấu như 8 beat (tempo: 140), 

Disco, Techno...GV hướng dẫn SV chuẩn bị tay trái kỹ, do âm hình chuyển 

động liên tục. 

Ví dụ 38: bài đệm Piano Tuổi hồng (trích)[28,tr.20] 
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Từ tiết tấu Cha cha- Rumba, tay trái tạo âm hình qua đảo phách cùng 

bộ đệm, tay phải làm nền nhịp để giai điệu bài hát chuyển động nhịp nhàng. 

Ở tốc độ nhanh, tay phải giảm tối đa cách di chuyển giai điệu vì không phù 

hợp, làm phần đệm lắt nhắt, vụn. Một trong thiết sót c  bản khi SV tự ý 

dùng âm hình Disco đệm theo tiết tấu Cha cha- Rumba làm sai lệch, lộn 

xộn bài đệm.   

- Âm hình ở tốc độ chậm- Andante: một số ca khúc trong chư ng trình 

THCS ở tốc độ chậm phù hợp với nhóm tiết tấu Slow, Ballad trong đàn 

Keyboard. SV có thể khai thác âm hình tay trái, triển khai nhiều cách khác 

nhau. So với ca khúc tốc độ nhanh hoặc vừa phải, tốc độ chậm khi diễn tấu 

Piano với hợp âm rải hoặc 1 nhóm âm đặc trưng làm nền sẽ tạo hiệu quả 

âm thanh uyển chuyển, nhịp nhàng. Tiếng Piano vang rõ từng nốt nhạc, bài 

đệm sinh động. Dưới đây là phầm đệm Piano có âm hình tay trái chuyển 

động hình đường sóng theo nhóm 4 âm. Tay phải giữ hòa thanh nốt đen 

chấm dôi kết hợp dấu luyến làm rõ hợp âm trong bài Câu hò bên bờ Hiền 

Lương, tất cả hòa trộn lại thành âm thanh nền nhẹ nhàng, mô tả tiếng sóng 

rì rào 2 bờ sông Hiền Lư ng. 

Ví dụ 39: bài đệm Piano Câu hò bên bờ Hiền Lương (trích)[28,tr.8] 
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Như vậy, soạn đệm ca khúc theo phư ng pháp diễn tấu Piano là một 

trong nội dung trong môn đàn Keyboard, hình thành kỹ năng đệm phong 

phú, đa dạng. Do giới hạn thời gian, kỹ thuật đàn Keyboard ở mức c  bản, 

GV chỉ hướng dẫn một số cách tạo âm hình tay trái để SV hiểu, thực hành 

chủ động. Phư ng pháp đệm Piano khó h n so với sử dụng bộ đệm tự 

động. Với người học đàn chuyên nghiệp, 2 năm đầu là giai đoạn làm quen 

với đàn, mỗi tuần trả bài cá nhân 2 buổi. Một kỳ học hoàn thành 10- 12 loại 

gam, 15 bài bổ trợ, 6- 8 bài kỹ thuật, 5- 8 tác phẩm độc tấu từ tiền cổ điển 

đến hiện đại. Nếu so sánh với SVCĐSPAN, đàn Keyboard là 1 môn học 

trong 20 môn, thời gian luyện tập ít, kiến thức âm nhạc chưa tích lũy đầy 

đủ. Do đó, tình trạng học theo năng lực, phát triển qua hình thức tự luyện 

tập là phư ng pháp chính, điều này ảnh hưởng đến khả năng soạn đệm của 

SV. Trong giờ lên lớp, GV luôn theo sát SV, hướng dẫn tỉ mỉ, thực hiện 

đánh mẫu đệm trên đàn để SV học tập, thực hành tại chỗ. Quá trình soạn 

đệm theo phư ng pháp diễn tấu Piano đem lại hứng thú học tập, bởi thành 

thạo kỹ thuật 2 tay là mục đích của nhiều SV. Đệm Piano giúp SV nâng cao 

trình độ, tăng giờ tự học, chủ động luyện tập đàn để phần đệm hoàn thiện. 

Đồng thời, GV hướng dẫn SV sử dụng thang 5 âm soạn đệm một số làn 

điệu dân ca Việt Nam.   

2.3.3. Sử dụng thang 5 âm trong bài đệm 

Trong nhiều ca khúc thiếu nhi, các nhạc sĩ Việt Nam thường sử dụng 

thang 5 âm, ngoài ra làn điệu dân ca Việt Nam có giai điệu thang 5 âm. Do 

đó, SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai học 2 loại thang 5 âm trưởng, thứ, 

ứng dụng vào soạn đệm. Về tính chất, hợp âm 3 của thang 5 âm khác cấu 

tạo hợp âm diatonic với sự xuất hiện hợp âm sus 2, sus 4. Khi dạy soạn 

đệm, GV nhấn mạnh sử dụng các loại hợp âm, yêu cầu thực hành, nghe âm 

thanh trên đàn để cảm nhận màu sắc hợp âm, cách đặt hòa thanh phù hợp 

giai điệu. Dưới đây là 2 nội dung chính trong dạy học soạn đệm: ứng dụng 
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thang 5 âm trong ca khúc có âm hưởng dân gian và hợp âm thang 5 âm 

trong làn điệu dân ca. 

- Thang 5 âm trong ca khúc: với 2 dạng trưởng, thứ, các hợp âm 3 

thang 5 âm đáp ứng nhiều lối tiến hành giai điệu trong ca khúc sử dụng 

chất liệu âm nhạc dân gian như bài Thật là hay (sáng tác: Hoàng Lân) trong 

sách Âm nhạc và Mỹ thuật 6 [28,tr.19]. Toàn bộ giai điệu trong những bậc 

âm: I- II- III- V- VI thuộc thang 5 âm trưởng. 

Ví dụ 40: hợp âm thang 5 âm trưởng bài Thật là hay (trích)[28,tr.19] 

 

Trong quá trình ứng dụng thang 5 âm vào đệm ca khúc, GV hướng 

dẫn SV thủ pháp tạo âm hình toàn bộ bài dựa theo loại nhịp cùng bộ đệm tự 

động. Trong đó cài đặt tiết tấu demo/bản cho trước, qua đó, SV phát triển 

âm hình phù hợp bộ đệm, đồng thời, căn cứ giai điệu đặt hợp âm. Đây là 

thủ pháp dễ thực hiện, do cấu trúc hợp âm được giới thiệu tỉ mỉ trên lớp. Từ 

giọng điệu từng ca khúc cùng hàng âm trong thang âm trưởng, thứ, SV có 

thể tự tìm, soạn đệm chủ động. 

Với thang 5 âm thứ, cách tìm giọng tư ng tự như thang 5 âm trưởng, 

sự khác biệt ở vị trí hợp âm, tên gọi, ứng dụng cụ thể vào ca khúc. Trong 

bài Xuân về trên bản [28,tr.41], nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ dùng chất liệu âm 

nhạc Nùng để phát triển.  

Ví dụ 41: thang 5 âm thứ bài Xuân về trên bản (trích)[28,tr.41] 
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Với giai điệu thang 5 âm thứ, hợp âm đặt tư ng đối linh hoạt, pha trộn 

giữa hợp âm và hợp âm rải, đồng thời sử dụng âm sắc gần gũi âm nhạc dân 

gian Nùng. 

Ví dụ 42: hợp âm, hợp âm rải thang 5 âm thứ bài đệm Xuân về trên 

bản (trích) [28,tr.41] 

 

Những ca khúc dùng chất liệu âm nhạc dân gian được nhạc sĩ Việt 

Nam phát triển là hiện tượng phổ biến. Khi soạn đệm, GV gợi ý SV cách 

đặt hợp âm, chọn âm hình phù hợp giai điệu. Những kiến thức về thang 5 

âm rất cần thiết cho SV như tên gọi, cấu tạo hợp âm trên từng bậc âm, từ đó 

vận dụng hiệu quả vào bài đệm. Số lượng ca khúc Việt Nam dùng thang 5 

âm rất lớn, nhiều kiểu kết hợp, lồng ghép giữa trưởng và thứ. Khi đặt hợp 

âm, GV hướng dẫn tiết, câu để SV hiểu thủ pháp lồng ghép thang 5 âm 

trong ca khúc. Xu hướng này xuất hiện trong sáng tác nhạc sĩ Việt Nam 

đư ng đại nhằm thay đổi bậc 5 âm truyền thống, tạo diện mạo giai điệu đa 

dạng, biến hóa. Như vậy, khi soạn đệm SV cần nắm chắc kiến thức, đặt hợp 

âm chính xác. 

Ví dụ 43: hợp âm đệm thang 5 âm trưởng, thứ kết hợp trong ca khúc: 

Đi học [28,tr.72] 
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Trong ca khúc Đi học, tiết nhạc đầu tiên (3 ô nhịp) ở thang 5 âm thứ 

thể hiện rõ trong đường nét giai điệu và phách mạnh đầu ô nhịp (nốt 1- 3- 5 

hợp âm Bm). 3 ô nhịp sau nhắc lại có biến đổi qua hợp âm bậc 5 (Asus4) 

xuất hiện âm chủ I (D). Sau đó, giai điệu chuyển sang thang 5 âm trưởng, 

nốt gốc I là âm 5 của âm chủ D. Giai điệu tiếp lần lượt ở 2 thang 5 âm thứ, 

trường. Lối tiến hành kết hợp 2 thang âm trưởng, thứ trong bài Đi học tiêu 

biểu cho thủ pháp sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Việt Nam nhằm thay đổi kết 

cấu giai điệu, tạo sức biến hóa nhưng vẫn giữ âm hưởng âm nhạc dân gian 

trọn vẹn. Việc đặt hợp âm đệm giai điệu trưởng, thứ thang 5 âm cần kiến 

thức, hiểu biết các loại thang 5 âm. Như đã trình bày, hiện nay có khoảng 

trên 300 thang âm được các nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam công bố 

[32,tr.71]. Do đó, dạy học đệm ca khúc trên đàn Keyboard tại trường CĐSP 

Gia Lai chỉ giới hạn loại thang 5 âm được xác định chính thức trong sách, 

tài liệu âm nhạc. Qua đó, SV thực hành thang 5 âm, ứng dụng đặt hợp âm 

ca khúc sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian. Cùng với ca khúc, làn điệu 

dân ca là nội dung dạy soạn đệm, hoặc sử dụng làn điệu đặt lời mới hoàn 

chỉnh như 1 ca khúc. 
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- Thang 5 âm trong làn điệu dân ca Việt Nam: ngoài ca khúc sử dụng 

chất liệu âm nhạc dân gian, hệ thống làn điệu dân ca Việt Nam rất phong 

phú, phản ánh sáng tạo 54 tộc người. Từ Bắc vào Nam, làn điệu dân ca là 

loại hình nghệ thuật hát giao duyên, đối đáp, nghi lễ, sinh hoạt, tự sự, lao 

động. Trong phạm vi soạn đệm trên đàn Keyboard, GV hướng dẫn SV ứng 

dụng đặt hợp âm thang 5 âm trưởng, thứ vào một số làn điệu trong sách 

Âm nhạc và Mỹ thuật bậc THCS. Ngoài yêu cầu thuộc, ghi nhớ tên gọi, bậc 

âm, GV hướng dẫn đặt hợp âm theo giai điệu dân ca. 

Ví dụ 44: thang âm và hợp âm giai điệu bài Mưa rơi (trích) [28,tr.69] 

Thang âm: 

 

Hợp âm và phần đệm: 

 

Thang 5 âm một số tộc người vùng Tây Bắc có vị trí bậc âm biến đổi, 

trong ví dụ 44 gồm: I- III- IV- V- VI, trong đó xuất hiện bậc IV khác thang 

5 âm pentatonic: I- II- III- V- VI (không có bậc IV), do đó hợp âm bậc IV 

tạo màu sắc mới (trong bài đệm Mưa rơi là G).  

Ngoài thang 5 âm phổ biến, một số làn điệu dân ca có thang 6 âm trên 

c  sở phát triển từ thang 5 âm. Về tính chất âm nhạc, giai điệu thang 6 âm 

mở rộng, biến hóa h n 5 âm, tạo bài dân ca có số lượng hợp âm nhiều h n. 

GV hướng dẫn SV đặt hợp âm trên thang 6 âm, tạo liên kết chặt chẽ, uyển 

chuyên, sinh động. Tiêu biểu như thang 6 âm trong làn điệu: Lý cây đa (dân 

ca Quan họ Bắc Ninh)[28,tr.13]. 
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Ví dụ 45: thang 6 âm và soạn đệm bài Lý cây đa (trích)[28,tr.13] 

Thang 6 âm làn điệu Lý cây đa có bậc IV 

 

Hợp âm và chuyển động công năng trong bài đệm Lý cây đa 

 

Trong quá trình soạn đệm làn diệu dân ca, thang 5 âm đóng vai trò c  

bản, nhưng có khác biệt bậc âm giữa thang 5 âm người Việt và tộc người 

khác. Đồng thời sự phát triể thang 5 âm thành 6 âm đang tiếp diễn ở Việt 

Nam. Những yếu tố mới trong thang âm xuất hiện ngày càng nhiều khi quá 

trình hội nhập với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Bắc A, châu Âu, 

Mỹ diễn ra nhanh. Tuy vậy, giới hạn thang 5 âm soạn đệm trên đàn 

Keyboard tập trung vào ca khúc, làn điệu dân ca THCS, giải quyết đúng 

mục tiêu đào tạo giảng viên dạy học âm nhạc phổ thông tại tỉnh Gia Lai. 

Tóm lại, trong nội dung sử dụng thang 5 âm soạn đệm đã bổ sung, 

nâng cao kiến thức âm nhạc dân gian cho SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia 

Lai. Trên thực tế, dạy học đệm còn gặp nhiều khó khăn như năng lực diễn 

tấu đàn hạn chế, điều kiện c  sở vật chất như đàn Keyboard thuộc thế hệ 

cũ, cách đây 10- 15 năm, khi đàn mới nhiều tính năng hiện đại, tiên tiến 

quá khả năng chi phí của SV. Tuy vậy, bằng tinh thần cố gắng, GV, SV 

cùng nhau phấn đấu vượt qua, đảm bảo giờ dạy học, thực hành, luyện tập 

để SV đạt trình độ kỹ thuật c  bản, kiến thức âm nhạc đủ đáp ứng học soạn 

đệm, góp phần hình thành kỹ năng nghề tư ng lai sau khi ra trường. 
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Tiẻu kết     

Để nêu rõ quá trình dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard tại 

trường CĐSP Gia Lai. Toàn bộ chư ng 2 trình bày thực trạng, nội dung 

dạy học theo trình trình tự năm học, kỳ học. Điều kiện tiên quyết, bắt buộc 

SV là hệ thống kỹ thuật ngón tay đảm bảo ở mức độ tư ng đối thành thạo. 

Các nội dung như: gam, bài bổ trợ (Exercise), bài kỹ thuật (Etude) đóng vai 

trò quan trọng. Khi hướng dẫn, GV cố gắng truyền đạt, đánh mẫu giúp SV 

hiểu, thực hiện qua phư ng pháp luyện tập. Đồng thời, GV giải thích cấu 

tạo, tính năng đàn, giới thiệu bộ đệm tự động tư ng tác lối diễn tấu Piano 

khi SV thực hành bài học. Phần tác phẩm trình bày sáng tác cho đàn 

Keyboard, Piano để SV hiểu sắc thái, ký hiệu âm nhạc, từ đó diễn tấu đúng, 

chính xác tác phẩm. 

Những kiến thức âm nhạc như: hòa thanh, vòng công năng, thang 5 

âm là trọng tâm, nền tảng hình thành bài đệm. Các vòng công năng được 

SV tiếp nhận, thực hành trực tiếp trên đàn, nghe hợp âm sau đó vận dụng. 

Phần điệu thức chromatic, thang 5 âm đem lại nhiều ứng dụng hiệu quả, tạo 

bài đệm ca khúc sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian và làn điệu dân ca Việt 

Nam. Phần cuối chư ng 2 GV hướng dẫn thủ pháp xây dựng mở đầu, dạo 

giữa, kết để SV hiểu rõ bố cục phần đệm ca khúc với 2 lối ch i đặc trưng: 

kiểu đàn Keyboard với bộ đệm tự động và diễn tấu đàn Piano. Mỗi lối ch i 

có đặc điểm, phư ng pháp riêng, GV khuyến khích SV đệm kiểu Piano do 

phát triển nhanh ngón tay, tăng cường kỹ thuật đệm. 

Để có thể đệm thành thạo, chắc chắn SV cần nhiều thời gian luyện 

tập, nâng cao kiến thức âm nhạc, đảm bảo sử dụng đàn thành thạo, có kỹ 

năng đáp ứng yêu cầu dạy học âm nhạc phổ thông ở tình Gia Lai. 
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG DẠY HỌC SOẠN ĐỆM CA KHÚC 

3.1. Soạn đệm ca khúc trong đào tạo Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 

Ngay khi sáp nhập cuối năm 2017, trường CĐSP Gia Lai tập trung 

xây dựng chư ng trình đào tạo các ngành, trong đó có CĐSPAN, chuyển 

đổi từ niên chế sang học chế tín chỉ. Như đã nêu, môn đàn Keyboard được 

khoa Sư phạm, tổ Âm nhạc xác định thuộc nhóm kỹ năng nghề, số tiết tính 

theo thực hành (hệ số 2). Các học phần phân theo kỳ I đến kỳ V, mỗi kỳ 30 

tiết (kỳ 5: 60 tiết), toàn bộ nội dung dạy học đã trình bày ở chư ng 1, 2. 

Trong quá trình giảng dạy, GV thấy bên cạnh một số thuận lợi như: trường, 

khoa, tổ quan tâm, tạo điều kiện, nhưng gặp không ít khó khăn về kiến thức 

âm nhạc, thực hành soạn đệm ca khúc của SV. Đệm hát trên đàn Keyoard 

là yêu cầu cấp bách, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi xã hội ở tỉnh Giai Lai. Đầu 

năm học 2018- 2019, sau khi họp, xây dựng lại môn đàn Kyboard, lượng 

tín chỉ từ 8 tăng lên 10 (áp dụng từ nănm học 2019- 2020), đây là đánh giá 

nhìn nhận đúng thực tế loại hình nghề giáo viên dạy âm nhạc phổ thông ở 

Gia Lai, giúp SV hoàn thiện kỹ năng trong soạn đệm trên đàn Keyboard. 

Duối đây là đánh giá một số thuận lợi, hạn chế các học phần đã triển khai 

trong dạy học đàn Keyboard. 

3.1.1. Thuận lợi, hạn chế trong nội dung học phần đàn Phím điện tử  

Mỗi học phần dạy học đàn Keyboard có nội dung cụ thể (nêu ở 

chư ng 1), qua đó GV triển khai lên lớp. Từ thực trạng dạy học cho thấy 

các học phần mặc dù đạt nội dung, nhưng SV gặp khó khăn trong học tập. 

- Thuận lợi: các học phần đầy đủ yếu tố cần thiết, đặc thù dạy học 

nhạc cụ như: gam, hợp âm, hợp âm rải, bài luyện bổ trợ ngón (Exercise), 

bài kỹ thuật (Etude), tác phẩm. Về gam, SV học gam trưởng, thứ (tự nhiên, 

hòa thanh, giai điệu) từ 0- 3 dấu hóa phù hợp ca khúc THCS. Hợp âm, hợp 

âm rải cùng bộ đệm tự động hình thành kỹ năng đệm hát. Bài luyện bổ trợ 
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mặc dù không nhiều biến thể, nhưng tăng khả năng độ nhanh nhẹn ngón 

tay, do đồng thời tập ở 2 tay. Những Etude Piano là bài kỹ thuật đem lại 

nhiều ứng dụng, phát triển kỹ xảo đệm hát. Với nội dung tư ng đối đầy đủ, 

qua 3 năm học, SV có thể đệm hát ở mức độ đ n giản trong vai trò giáo 

viên dạy học âm nhạc phổ thông. Các học phần tuy chưa nêu tác phẩm cụ 

thể, nhưng thực tế GV giao bài chuyển soạn ca khúc cho đàn Keyboard để 

SV rèn luyện bản lĩnh độc tấu. Đồng thời SV học tác phẩm viết cho đàn 

Keyboard có độ phức tạp, nhiều bè, qua đó SV biết cách ghi âm, sử dụng 

bộ nhớ. Tác phẩm viết cho Piano giúp SV học diễn tấu Piano, một yêu cầu 

cần thiết với SV CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. 

Để soạn đệm ca khúc, quá trình thực hành đóng vai trò quan trọng, từ 

cách luyện tập, tự học đến tiếp thu hướng dẫn của GV. Qua đó, SV tích lũy 

kỹ thuật, biết sử dụng chức năng đàn, hiểu tính chất âm nhạc. Để bổ sung 

kiến thức âm nhạc, GV giới thiệu hòa thanh, vòng công năng, cấu tạo hợp 

âm trên thang 5 âm..từ đó SV hiểu chức năng, tác dụng hợp âm trên các 

giọng trưởng, thứ. Do thời gian đào tạo giới hạn 3 năm, lượng kiến thức chỉ 

vừa đủ, chưa đi sâu, chi tiết như: phư ng pháp xác lập mối quan hệ, ảnh 

hưởng hòa thanh trong điệu thức: diatonic, chromatic, thăng 5 âm, 6 âm....  

Sau khi hoàn thành 4 học phần, đến học phần 5, 6, SV chính thức học 

soạn đệm. Trước hết là xây dựng phần mở đầu, dạo giữa, kết với nhiều thủ 

pháp như: mô phỏng, phát triển, tư ng phản. Về ý nghĩa, tất cả thủ pháp có 

mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, SV nắm 

phư ng pháp tiến hành bài đệm từ đ n giản (nhắc lại nguyên dạng) đến mở 

rộng âm hình, tiết tấu. Đồng thời, SV chủ động xây dựng bài đệm bằng lối 

ch i Piano trên nền nhịp điệu, hoặc pha trộn giữa Piano với âm sắc trong 

đàn, tạo nên nhiều lợi thế, đa dạng phần đệm. Học soạn đệm, SV biết vận 

dụng hợp âm trưởng, thứ, sus...trong thang 5 âm (hoặc 6 âm) một số tộc 

người Việt Nam vào đệm làn điệu dân ca. 
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Tóm lại, điều kiện thuận lợi dạy học đàn Keyboard trong chư ng trình 

âm nhạc, trường CĐSP Gia Lai xuât phát từ nhận thức trang bị kỹ năng 

nghề nghiệp cho SV, đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên dạy học 

âm nhạc phổ thông. Do đó thái độ SV rất tích cực, chịu khó, có tinh thần 

cầu thị, một số SV phát triển nhanh, thông minh, có năng lực đệm hát nhiều 

chư ng trình ca nhạc, hội diễn quần chúng. Về kỹ năng, mặc dù là môn học 

biểu diễn, nhưng SV tiến bộ, sau mỗi kỳ học GV nhận thấy SV thay đổi 

tâm lý, ý thức vư n lên. Đây là yếu tố quan trọng để SV vượt qua hạn chế 

về ngón tay, khả năng tiếp thu, phát triển năng khiếu âm nhạc. Về nhận 

thức, tất cả SV xác định đàn Keyboard là môn học khó, có tính đặc thù cao 

so với môn âm nhạc khác, muốn học tốt cần quyết tâm, luyện tập liên tục, 

hoàn thành đẩy đủ bài được giao. 

Cùng với thuận lợi, học phần môn đàn Keyboard bộc lộ hạn chế, cần 

khắc phục trong thời gian tới.          

- Hạn chế: nếu đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, tổ chức lên lớp 1 thày 

1 trò, GV nghe toàn bộ phần trả bải, điều chỉnh, hướng dẫn SV cụ thể, chi 

tiết thế tay, cách tạo sắc thái, phong cách nhạc sĩ trong tác phẩm, ở mức độ 

cao h n là trường phái âm nhạc. Ví dụ: âm nhạc F.Chopin có sắc thái tiếng 

đàn khác L.V.Beethoven. Còn đào tạo SPAN theo hình thức dạy học tập 

thể, cả lớp ngồi trong lớp, GV đến từng bàn học, yêu cầu SV đàn sau đó 

hướng dẫn, đánh mẫu. Mỗi SV trong 1 buổi học (5 tiết) được GV dạy trực 

tiếp khoảng 5- 10 phút, thời gian còn lại tự luyện tập. Từ đặc điểm dạy học 

đàn (là hiện tượng phổ biến) ngành SPAN, để phát triển nhanh năng khiếu 

là thách thức lớn với GV. Hệ số lớp đông, GV khó bao quát, chỉnh sửa chi 

tiết lỗi, tật  riêng khi SV học đàn. Để khắc phục, sĩ số lớp tối đa 5- 8 SV 

trong 1 buổi lên lớp, GV sẽ tập trung dạy tốt h n. Ngoài lớp đông, nguồn 

đầu vào là khó khăn khó khắc phục, mặc dù trường CĐSP Gia Lai quy định 

tuyển sinh năng khiếu (thẩm âm, tiết tấu). Trên thực tế ít thí sinh ôn luyện, 
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chủ động chuẩn bị, chất lượng trúng tuyển chưa đảm bảo, đúng yêu cầu đề 

ra. Khi vào trường, SV bắt đầu tiếp xúc âm nhạc, điểm xuất phát thấp nên 

phát triển năng lực chậm.  

Những nguyên nhân khách quan từ tuyển sinh, lối dạy tập thể nêu trên 

ảnh hướng khả năng tiếp thu kiến thức âm nhạc của SV. Một vài SV không 

theo kịp chư ng trình, khối lượng học tập nảy sinh tâm lý bi quan, chán 

nản, học lực kém dẫn đến bỏ học. Ngoài ra, yếu tố xã hội tác động đến tâm 

lý như ra trường xin việc khó khăn, công tác không đúng ngành nghề đào 

tạo, trái sở trường, tất cả tao áp lực lớn trong quá trình học tập.  

Với nội dung học phần đàn Keyboard, mặc dù đạt được một số kết quả 

nhất định, nhưng bắt đầu bộc lộ hạn chế, cụ thể: 

Do điều kiện kinh phí hạn chế, SV sử dụng loại đàn thế hệ cũ cách đây 

10- 15 năm, tính năng nhạc cụ tối thiểu như: bộ đệm tự động đ n giản, nhịp 

điệu, tiết tấu ít biến hóa, phong phú như hệ đàn hiện đại. Ở loại đàn cũ 

phím đàn “lão hóa” làm tiếng đàn khô, cứng, khó thể hiện sắc thái, kỹ thuật 

tác phẩm, bài học, thiếu phần ghi chèn bè, hoặc ghi ngắn (do dung lượng 

phần mềm giới hạn) không đủ điều kiện diễn tấu tác phẩm 2 bè trở lên. 

Kỹ thuật phối hợp 2 tay chưa đạt yêu cầu, dừng ở mức độ c  bản ở 

phần chạy gam, hợp âm, hợp âm rải SV luyện tập chủ yếu tay phải, hiện 

tượng “lệch tay” tư ng đối phổ biến. Hạn chế lớn nhất là tư thế bấm phím 

sai, do lớp đông, GV không đủ thời gian hướng dẫn, chỉnh sửa chi tiết, do 

đó thành lỗi, tật ngón tay như: bàn tay méo, thế tay vặn vẹo, ngón 4, 5 thiếu 

luyện tập bị yếu, chỉ sử dụng ngón 1, 2, 3, không đảm bảo thực hiện bài kỹ 

thuật, đặc biệt khi diễn tấu tác phẩm, bấm hợp âm trong đệm ca khúc.  

Những tật ngón tay là điểm hạn chế lớn nhất, kìm hãm độ linh hoạt, 

mềm dẻo. Chỉ nhìn bàn tay khi diễn tấu, có thể phân biệt trình độ giữa 

người học âm nhạc chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời liên quan đến 

đánh giá, kiểm tra năng lực âm nhạc khi SV ra trường, tuyển dụng làm giáo 
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viên dạy âm nhạc phổ thông. Ngoài ra, lượng bài, tác phẩm Piano dành cho 

luyện tập, tăng cường phát triển 2 tay chưa chú trọng, quan tâm. Để đảm 

bảo kỹ thuật trên đàn Keyboard, phư ng pháp Piano mang tính quyết định 

phát triển kỹ năng, kỹ xảo ch i đàn, giúp SV hoàn thiện phối hợp 2 tay 

nhuần nhuyễn, thành thạo. 

Các học phần cũng chỉ ra một số bất cập như: SV học chủ yếu điệu 

thức diatonic, chromatic và thang 5 âm, trong đó phần lớn là diatonic 7 âm, 

do đó kiến thức bó hẹp, giới hạn khi phong cách nhạc nhẹ là điểm mạnh, sự 

khác biệt giữa đàn Keyboard với nhạc cụ khác. Các hàng âm/Mode qua 7 

nốt, gam Blues chưa xuất hiện trong chư ng trình, là kiến thức âm nhạc 

quan trọng để SV xây dựng bài soạn đệm ca khúc nhanh, dễ dàng h n. 

Như đã nêu, hiện nay trường CĐSP Gia Lai chưa tổ chức ,biên soạn 

giáo trình đàn Keyboard, do đó cần tập trung giải quyết sớm, bởi giáo trình 

là xư ng sống, định hướng dạy học. Khi lên lớp, GV chọn, biên soạn bài, 

tác phẩm, soạn đệm từ nhiều nguồn tài liệu. Mặc dù sách dạy đàn Keyboard 

có nhiều, nhưng để phù hợp, đúng quy định đào tạo CĐSPAN, giáo trình là 

c  sở để GV thống nhất phư ng pháp dạy, nội dung bài, SV có tài liệu học 

tập ổn định. Nhận thức tầm quan trọng của giáo trình, theo kế hoạch, sau 

khi một số GV hoàn thiện trình độ Cao học LL&PPDHAN, tổ Âm nhạc 

tiến hành biên soạn giáo trình tổng thể môn đàn Keyoard, đồng thời xây 

dựng bộ tài liệu học phần chi tiết đưa vào giảng dạy từ năm học 2021- 

2022. Với quyết tâm, ý thức nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

đòi hỏi xã hội ở tỉnh Gia Lai, môn đàn Keyboard có bước phát triển mới 

trong giai đoạn hiện nay.     

3.1.2. Đệm đàn Phím điện tử là biện pháp đáp ứng mục tiêu đào tạo 

CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai 

Chư ng trình đào tạo CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai gồm mục tiêu 

chung và mục tiêu cụ thể. Căn cứ mục tiêu, GV môn đàn Keyboard phấn 
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đấu đáp ứng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy học âm nhạc phổ thông. Từ 8 

tín chỉ, khoa Sư phạm, tổ Âm nhạc phê duyệt tăng lên 10 tín chỉ, thực hiện 

từ năm học 2019- 2020. Đây là định hướng quan trọng, thể hiện sư quyết 

tâm nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định dạy học đàn Keyboard để SV 

đệm thành thạo ca khúc. Từ những thuận lợi, hạn chế vừa trình bày cho 

thấy cần biện pháp đổi mới môn đàn Keyboard, đặc biệt phần soạn đệm 

đáp ứng mục tiêu đề ra dưới đây: 

- Biết đàn, biết hát phục vụ hoạt động giảng dạy trên lớp 

- Đệm ca khúc góp phần hình thành khả năng hoạt động biểu diễn, chỉ 

đạo công tác văn nghê trong giờ ngoại khóa ở c  sở 

- Đệm hát thành thạo tạo động c  tích cực, chủ động sáng tác các ca 

khúc thiếu nhi đ n giản phục vụ cho công tác giảng dạy và phong trào. 

- Biết tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ, dàn dựng một chư ng 

trình văn nghệ tham gia hội diễn hoặc ở c  sở. 

Tại tỉnh Gia Lai, hoạt động giáo viên dạy âm nhạc phổ thông rất đa 

dạng, ngoài giờ lên lớp còn thực hiện nhiệm vụ khác do trường giao, tham 

gia phong trào văn nghê, biểu diễn nghệ thuật. Với khả năng đệm hát, giáo 

viên âm nhạc có thể giải quyết nhiều công việc khác nhau. Cụ thể, trong 

giờ dạy âm nhạc, đàn Keyboard là phư ng tiện đánh mẫu bài hát THCS. Ở 

mức độ đ n giản, giáo viên bật bộ đệm tự động, bấm hợp âm cho học sinh 

hát, tạo không khí lớp sinh động, hấp dẫn. Nếu không có đàn, chỉ bằng 

bảng, phấn, giờ học âm nhạc tẻ nhạt, học sinh tiếp thu thụ động, bài giảng 

khô cứng. Mặc dù phư ng tiện trực quan như: máy tính, hình ảnh trình 

chiếu, âm thanh đem lại hiệu quả tích cực, nhưng đàn Keyboard là giáo cụ 

không thể thiếu trong dạy học âm nhạc phổ thông, xuất phát từ lý do: giáo 

viên đánh đàn trên lớp sẽ thu hút học sinh, các em nhìn nghe trực tiếp, khác 

xem clip. Những kỹ năng, kỹ xảo GV thể hiện trên đàn Keyboard gợi mở, 

khuyến khích học sinh tích cực học tập âm nhạc. Đàn Keyboard là phư ng 
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tiện chuyển tải kiến thức âm nhạc không lời duy nhất trong dạy học âm 

nhạc phổ thông. Qua đó, học sinh mở rộng hiểu biết, nhận thức đầy đủ về 

nhạc có lời và không lời, đem lại cảm hứng, tạo động lực học tập. 

Ngoài sử dụng đàn Keyboard trong giờ lên lớp, giáo viên âm nhạc 

được trường giao tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. Với khả năng 

thành thạo kỹ năng đàn, giáo viên âm nhạc phụ trách, xây dựng chư ng 

trình biểu diễn vào dịp kỷ niệm, ngày lễ: 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam), 

26/3 (thành lập Đoàn), 30/4 và 1/5, ngày 2/9 (quốc khánh)...những chư ng 

trình văn nghệ có nhiều tiết mục, giáo viên âm nhạc là người lên kế hoạch, 

sắp xếp, phân công số lượng, chuẩn bị đạo cụ, trang phục, sân khấu, ánh 

sáng, dạy hát và đệm đàn. Đây là công việc đòi hỏi kiến thức âm nhạc tổng 

hợp, đàn Keyboard phát huy thế mạnh như phối bè, soạn phần đệm, dựng 

tiết mục. Tóm lại, qua đệm đàn, giáo viên âm nhạc có thể thực hiện tốt 

nhiều hoạt động khác nhau, từ dạy học đến tham gia văn hóa nghệ thuật 

trong trường phổ thông. Với khả năng sử dụng đàn thành thạo, giáo viên 

âm nhạc phát huy tính sáng tạo, chủ động, qua đó tích lũy kinh nghiệm, 

phát triển kỹ xảo mới, đáp ứng yêu cầu thực tế xã hội, vận dụng kiến thức 

đã học vào công tác, góp phần xây dựng phong trào văn hóa đ n vị, đem lại 

niềm vui, phấn khởi, ổn định tinh thần giáo viên, học sinh. 

Bên cạnh yêu cầu đào tạo giáo viên âm nhạc biết đệm đàn, tổ chức 

hoạt động văn hóa nghệ thuật trong trường phổ thông, mục tiêu đào tạo 

CĐSAN của trường CĐSP Gia Lai khuyến khích SV sau khi ra trường có 

thể sáng tác bài hát thiếu nhi, một tiêu chí đòi hỏi SV kết hợp tư duy đệm 

hát trên đàn Keyboard với sáng tác ca khúc. Trong học phần tự chọn, môn 

sáng tác ca khúc không có nhiều SV theo học, do đòi hỏi cao khả năng sáng 

tạo, sử dụng kiến thức âm nhạc ghi chép ý tưởng thành bản nhạc. Cách làm 

phổ biến, SV đánh giai điệu trên đàn, lựa chọn, chỉnh sửa nét nhạc, đưa lời 

ca (hoặc th ) ghép vào giai điệu. Một số SV viết lời ca trước, dựa vào đó 
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ngâm nga thành giai điệu 1 ca khúc. Lối sáng tác mang tính bản năng, chưa 

sử dụng thủ pháp như tạo âm hình, chủ đề, sử dụng chất liệu âm nhạc...điều 

kiện để SV sáng tác là đàn Keyboard, chỗ dựa chủ yếu sáng tác ca khúc. 

Mặc dù đ n giản, nhưng ca khúc sau khi hoàn thành góp phần củng cố, 

khích lệ khả năng sáng tác. Như vậy, đàn Keyboard là phư ng tiện hỗ trợ, 

gây dựng ý tưởng sáng tạo, đem lại lợi ích, ưu thế nghề nghiệp khi sáng tác 

ca khúc là nội dung trong tiêu chí đào tạo CĐSPAN, trường CĐSP Gia Lai. 

Qua giảng dạy soạn đệm trên đàn Keyboard, GV nhận thấy những SV đam 

mê, ý thức học tập luôn thích sách tác, sau khi ra trường một số SV phát 

triển kỹ năng sáng tác ca khúc, hoạt động tích cực trong trường phổ thông.  

Tóm lại, từ mục tiêu đào tạo CĐSPAN, môn đàn Keyboard nói chung, 

soạn đệm ca khúc nói riêng trang bị nhiều kỹ năng thực hành cho SV, đáp 

ứng yêu cầu, đỏi hỏi nghề nghiệp giáo viên âm nhạc phổ thông ở tỉnh Gia 

Lai. Đệm hát không chỉ thực hiện trong giờ dạy học âm nhạc mà đem lại 

nhiều hoạt động thiết thực. Qua đệm hát, đàn Keyboard phát huy khả năng 

xây dựng phong trào văn hóa nghệ thuật, giờ sinh hoạt ngoại khóa sinh 

động, hấp dẫn. Khả năng đệm đàn giúp giáo viên âm nhạc có vị thế đặc biệt 

trong trường, mở rộng phạm vi tổ chức, dàn dựng chư ng trình, tiết mục, 

những công việc đòi hỏi kỹ năng tổng hợp. Mặc dù môn chỉ huy dàn dựng 

và hát tập thể, biên đạo múa được giảng dạy, nhưng đàn Keyboard giữ vai 

trò chủ lực, không thể thiếu. Khi tập tiết mục hát, múa, đàn Keyboard làm 

nhạc đệm, quán xuyến toàn bộ chư ng trình biểu diễn. Ở mức độ cao h n, 

đàn Keyboard là phư ng tiện giúp SV sáng tác ca khúc thiếu nhi, đem lại 

niềm vui, động viên tinh thần giáo viên, học sinh phổ thông ở tỉnh Gia Lai. 

3.2. Những giải pháp 

Dạy học đàn Keyboard hiện nay mặc dù đạt được mục tiêu của 

trường, khoa đề ra, nhưng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Từ quan điểm 

nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐSP Gia Lai, hiện nay, khoa Sư 
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phạm, tổ Âm nhạc tiến hành điểu chỉnh, bổ sung lượng tín chỉ từ 8 lên 10, 

đây là chủ trư ng tích cực, đem lại hiệu quả dạy học soạn đệm ca khúc cho 

SV. Căn cứ tình hình thực tê, theo yêu cầu SV, tổ Âm nhạc đưa vào môn 

đàn Keyboard các nội dung: bổ sung bài luyện kỹ thuật nhạc Jazz; Soạn 

đệm ca khúc theo phong cách đại chúng/Pop; Tăng lượng dạy học âm nhạc 

dân gian Tây Nguyên. 

3.2.1. Bổ sung bài luyện và kỹ thuật nhạc Jazz 

Ngoài điệu thức diatonic, thang 5 âm pentatonic, trong học phần đàn 

Keyboard (10 tín chỉ) bổ sung những bài luyện Hanon Jazz và lối ch i nhạc 

Jazz, giúp SV nắm được kiến thức nhạc nhẹ, đáp ứng nhu cầu thực tế khi 

tại tỉnh Gia Lai chủ yếu đệm hát theo phong cách nhạc nhẹ, chưa phổ biến 

âm nhạc giao hưởng, hòa tấu thính phòng. 

Các bài luyện Hanon Jazz có số lượng phong phú, đa dạng, phư ng 

pháp Hanon Jazz xuất phát từ mẫu luyện tập trên đàn Piano của tác giả C.L. 

Hanon (1919- 1900) soạn cho người học Piano Jazz. Như tên gọi, Hanon 

Jazz bổ sung, phát triển kỹ thuật với các hợp âm 7 (trưởng, thứ) và Walking 

Bass (tạm dịch: chuyển động bè Bass). 

Ví dụ 46: Exercise N
0
1 (trích) [76,tr.12]    

 

So sánh khác biệt giữa luyện bài bổ trợ Hanon với Hanon Jazz cho 

thấy bài Hanon jazz tăng cường kỹ thuật hợp âm (tay trái), hợp âm rải (tay 

phải) phù hợp đặc điểm diễn tấu đàn Keyoard, nốt 7 bổ sung tạo thành hợp 

âm 7 biến hóa h n, âm hưởng sinh động. Khi luyện Hanon Jazz, SV bấm 

phím thành thạo quãng 7, yêu cầu độ với ngón tay chính xác.  
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Âm hình nhạc Jazz trong sách Hanon Jazz [76] đưa ra những mẫu đặc 

trưng, phổ biến trong luyện ngón. Qua đó, SV thu nhận nhiều kiến thức bổ 

ích, giá trị, ứng dụng vào soạn đệm ca khúc, khác biệt hoàn toàn với luyện 

gam, bài tập ở điệu thức diatonic. 

    Ví dụ 47: Exercise N
0
2 (trích)[76,tr.13] 

 

Trong các bài Hanon Jazz, có nhiều cấu trúc vòng công năng hòa 

thanh xuất hiện bậc 2 giảm (Bdim) thuộc giọng Am, sau đó tiến hành vòng: 

I (Am7)- VI (FM7)- IV (Dm7)- II (Bdim)- V (Em7)- I. Đây là vòng công 

năng phổ biến trong nhạc Jazz. Khi GV hướng dẫn, giải thích quy luật vòng 

công năng, SV hiểu, thực hành hiệu quả h n. 

Trong nhóm bài luyện Walking Bass (chuyển động bè Bass), phần tay 

trái là bước lần đi lên, đi xuông kết hợp hợp âm rải, chuyển động theo vòng 

công năng, tạo âm thanh uyển chuyển, sinh động. Phư ng pháp tập 

Walking Bass giúp tay trái phát triển nhanh, do vai trò Walking Bass làm 

rõ cấu trúc hợp âm, đồng thời như một bè riêng. 

Ví dụ 48: bài luyện tay trái Walking Bass (trích)[76,tr.31]  

 

 Việc bổ sung, tăng cường bài bổ trợ trong một số sách, tài liệu dạy 

học đàn Piano nước ngoài đem lại cho SV cách tiếp cận khác điệu thức 7 

âm diatonic. Những ứng dụng vào soạn đệm là ưu điểm nổi trội, đúng thực 
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tế khi SV sử dụng bộ đệm tự động, nhịp điệu, tiết tấu nhạc nhẹ vang lên, 

bài luyện Hanon Jazz với vòng công năng, hợp âm 7 cho thấy ưu thế phù 

hợp. Ngoài ra, SV học phư ng pháp tạo quãng, giai điệu từ bài luyện 

Hanon Jazz soạn câu mở đầu, dạo giữa, kết là những nét tư i mới thể hiện 

âm nhạc, kiến thức từ bài luyện rất có ích cho SV sau khi ra trường. 

Cùng với bài luyện hai tay Hanon Jazz, bài kỹ thuật Jazz khai thác âm 

hình, tiết tấu tối đa bộ đệm tự động tay trái. Những giai điệu nhấn lệch, đảo 

phách là đặc điểm kỹ thuật Jazz. 

Ví dụ 49: bài kỹ thuật N
0
3 (trích)[3,tr.70] 

 

Loại nhịp phổ biến trong kỹ thuật Jazz là Swing hoặc Blues, trên đàn 

Keyboard, nhóm nhịp này rất thông dụng, SV bật bộ đệm và luyện tay phải, 

tay trái bấm hợp âm theo ký hiệu ghi trong bài. Phần khó nhất trong kỹ 

thuật là lối ch i, các âm ghi trong bản nhạc thường không thể hiện đầy đủ, 

do đó GV thực hiện mẫu trên đàn, yêu cầu SV tập chính xác, tạo cảm giác 

bấm phím khi gặp dấu nhấn và thường xuyên l i nhịp để nốt đ n trong 1 

phách vận chuyển gần như chùm 3. Khi thành thạo, SV ứng dụng vào bài 

đệm câu nhạc giãn, l i nhịp, tạo âm thanh có màu sắc nhạc nhẹ rõ ràng. 

Các bài kỹ thuật nhạc Jazz ngoài kiểu diễn tấu đàn Keyboard, còn có nhiều 

bài kỹ thuật Piano từ dễ đến khó, phù hợp mọi trình độ. Việc đưa kỹ thuật 

nhạc Jazz vào dạy học đàn Keyboard nhằm định hướng tạo cho bài đệm lối 

ch i đa dạng. Ở mức độ kỹ năng đàn c  bản, SV CĐSPAN có thể luyện 

tập, phát triển tốt kỹ thuật 2 tay. Dưới đây là bài luyện nhạc Jazz Piano 

được GV lựa chọn dạy cho SV. 
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Ví dụ 50: bài kỹ thuật N
0
73 (trích)[76,tr.12] 

 

Những bài kỹ thuật nhạc Jazz không khó, nhưng hình thành lối ch i 

Jazz đòi hỏi SV một số kỹ năng: nhậy bén nhịp điệu, tiết tấu; yêu thích 

nhạc nhẹ; chịu khó luyện tập thành thạo. Tất cả là điều kiện để SV soạn 

đệm, tạo câu nhạc giàu sức sáng tạo, nghe thú vị khác kiểu đệm sử dụng 

điệu thức 7 âm diatonic. 

Như vậy, trong chư ng trình chuẩn bị môn đàn Keyboard, GV tổ Âm 

nhạc cố gắng đưa vào một số bài bổ trợ theo phư ng pháp Hanon Jazz, bài 

kỹ thuật Jazz và Blues. Đây là hệ thống nhạc nhẹ phổ biến, đang giảng dạy 

trong nhiều c  sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam. Một mặt 

đáp ứng thực tế giảng dạy đàn Keyboard, mặt khác giúp SV tích lũy kiến 

thức thực hành, phát triển tư duy ch i đàn, ứng dụng soạn đệm ca khúc, 

mục tiêu chính dạy học đàn Keyboard. Với 10 tín chỉ, SV có những giờ học 

trên lớp nhiều h n, GV hướng dẫn cụ thể, chi tiết, đảm bảo SV từ biết đến 

thành thạo kỹ thuật, nắm vững đệm hát.   

3.2.2. Soạn đệm theo phong cách nhạc Pop 

Nhạc Pop là cách gọi tắt trong tiếng Anh, Mỹ: Popular music. Về ngữ 

nghĩa, nhạc Pop được hiểu là nhạc đại chúng, phổ thông với nhiều thể loại, 

phong cách khác nhau như Pop- Ballad có tính chất âm nhạc nhẹ nhàng, trữ 

tình, kể kể. Pop- Rock mạnh mẽ. Ngoài ra nhiều biến thể, pha trộn giữa các 

dòng nhạc, điển hình như Disco, sau khi phổ biến khắp Âu, Mỹ, nhạc Disco 

tràn vào Việt Nam (những năm 70, thế kỷ XX) tạo nên trào lưu Disco. Tính 

phổ thông của nhạc Disco trở thành 1 dòng nhạc Pop được đông đảo mọi 

người yêu thích, tạo nên sự pha trộn: Disco Pop với nhiều kiểu, lối ch i. 
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Hiện nay, trên phư ng tiện thông tin đại chúng, cụm từ: V- Pop trở nên 

quen thuộc với nghĩa nhạc đại chúng Việt Nam. Như vậy, nhạc Pop luôn có 

số đông yêu thích, là dòng nhạc phổ thông, phân biệt với âm nhạc bác học, 

kinh điển như giao hưởng, thính phòng, độc tấu Piano, Violin... 

Soạn đệm hát theo phong cách nhạc Pop trên đàn Keyboard biểu hiện 

tính đa dạng, có thể đáp ứng nhiều loại ca khúc từ bậc Tiểu học, THCS đến 

THPT, một nội dung cần thiết khi BGDĐT triển khai chư ng trình giáo dục 

phổ thông tổng thể mới từ năm học 2019- 2020. Sự bổ sung bài luyện, kỹ 

thuật nhạc Jazz giúp SV thực hiện bài đệm với nhiều câu nhạc sáng tạo. 

Dưới đây là 3 kiểu đệm nhạc Pop được GV chuẩn bị trong chư ng trình 

dạy mới: Pop Ballad, Pop Rock và Disco. 

- Soạn đệm ca khúc Pop Ballad: những ca khúc THPT với chủ đề mái 

trường, thầy cô, bạn bè có tiết tấu chậm rãi, kể lể. Để đệm ca khúc này, hòa 

thanh, âm hình đệm đóng vai trò quan trọng. Trên nền nhịp điệu Ballad có 

thể sử dụng hợp rải làm câu mở đầu, hoặc tạo âm hình chủ đạo cho phần 

đệm ca khúc trữ tình, sâu lắng.  

Ví dụ 51: mở đầu Pop Ballad bài Mong ước kỷ niệm xưa (trích)  

 

Với ca khúc màu sắc tư ng phản rõ rệt, tiết tấu Rock Ballad kết hợp 

âm thanh Guitar điện (E.Guitar) tăng kịch tính, da diết. Như vậy, so với học 

phần cũ, yếu tố mới về thủ pháp, tính năng nhạc cụ được khai thác hiệu quả 

h n.Về kỹ thuật, nhịp Pop Ballad không tạo phức tạp ở phần đệm, lối ch i 

Piano triển khai âm hình, vòng công năng đóng vai trò chủ đạo. Hợp âm 7 

rải Jazz là nhân tố mở rộng, bậc âm biến hóa h n so với hợp âm 3 diatonic.  
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Ngoài nhịp 4/4, Pop Ballad ở nhịp 6/8 chuyển động nhịp nhàng, trên 

đàn Keyboard là nhóm tiết Slow Rock. Soạn đệm nhịp 6/8 có thể sử dụng 

nhiều âm sắc khác nhau diễn đạt tính chất âm nhạc. 

Ví dụ 52: soạn đệm ca khúc Phượng hồng (trích) 

 

Như vậy, Pop Ballad khi kết hợp âm hình theo lối ch i nhạc Jazz tạo 

những hiệu quả khác biệt. Các hợp âm chuyển động có âm 7, 4, 9 tham gia. 

Phần đệm mở rộng, khai thác màu sắc âm thanh nền, làm sinh động giai 

điệu ca khúc. Tóm lại, Pop Ballad với nhiều loại nhịp điệu trong bộ đệm tự 

động là c  sở để vòng công năng hòa thanh nhạc Jazz tổ chức hợp âm rải, 

hợp âm tạo phần soạn đệm đa dạng, phong phú, khác hợp âm 3, 7 diatonic. 

- Đệm theo nhịp Pop Rock: là kiểu đệm tiến hành theo hướng gây kịch 

tính có sự tham gia một số nhạc cụ điện tử, đặc biệt là E.Guitar (Guitar 

điện), trống điện (E.Drum). Khi kết hợp cùng đàn Bass, âm thanh nghe 

đầm, chắc từng phách. Khi đệm Pop Rock, các track/đường tiếng trong bộ 

đệm tự động hình thành nhóm nhạc cụ điện tử. Những hợp âm hình cột (ít 

đường tuyến dích dắc) xuất hiện ở phách mạnh tạo điểm nhấn, gây không 

khí. Ở Việt Nam, một số ca khúc sáng tác về Tây Nguyên có âm hưởng 

nhạc Pop Rock, nghe mạnh mẽ, sôi động. Do đó nghe ca khúc Tây Nguyên 

có màu sắc âm nhạc riêng, phù hợp kiểu đệm Pop Rock. Dưới đây là ca 

khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường: Đôi mắt Pleyku soạn đệm theo nhịp điệu 

Pop Rock. 
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Ví dụ 53: soạn đệm Đôi mắt Pleyku (trích)  

 

Với đàn Keyboard, khai thác nhịp điệu để soạn bài đệm cần nắm vững 

âm hình cài đặt sẵn trong đàn, c  sở để SV nghe, thực hành theo. Qua đó 

kết hợp kỹ thuật ngón tay nhạc Jazz tạo nhiều câu nhạc mới, sáng tạo. Khi 

tăng lượng tín chỉ từ 8 lên 10, môn đàn Keyboard được GV bổ sung bài bổ 

trợ, mở rộng kiến thức âm nhạc, phát triển lối ch i đàn, soạn bài đệm đa 

dạng, đáp ứng nhiều ca khúc, đặc biệt một số bài hát Việt Nam hiện nay do 

nhạc sĩ trẻ chịu ảnh hưởng nhạc Jazz, R&B, Blues sáng tác tạo nên khuynh 

hướng viết ca khúc kiểu mới. Như vậy, trang bị lối ch i nhạc Jazz phù hợp 

điều kiện thực tế xã hội, đòi hỏi GV trường CĐSP Gia Lai biên soạn, đổi 

mới môn đàn Keyboard, đáp ứng dòng nhạc nhẹ thịnh hành ở Việt Nam. 

- Soạn đệm trên nền nhịp Disco: trong 3 loại nhịp điệu (Pop Ballad, 

Pop Rock, Disco) thì nhịp Disco có tiết tấu, tốc độ từ h i nhanh đến nhanh. 

Nhóm Disco có nhiều kiểu khác nhau, nhưng âm hình, biến thể ít xáo trộn, 

chủ yếu ở nhịp 4/4 hoặc ₵. Trên đàn Keyboard, nhịp Disco trong bộ đệm tự 

động nghe sinh động, phù hợp ca khúc sôi nổi. Do đó, nhiều bài đệm 

thường chuyển nhịp hành khúc/March sang Disco tạo âm hưởng lôi cuốn. 

Ví dụ 54: soạn đệm bài Mẹ Việt Nam anh hùng (trích) 
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Khi đệm ca khúc thiếu nhi, sử dụng nhịp Disco là cách làm phổ biến 

do phách (mạnh, nhẹ) ổn định, rõ ràng. Câu nhạc nghe cân phư ng, cuối 

câu hát thường ngừng, nghỉ, điều kiện phần đệm chèn, nối. Tư ng tự như 

nhịp Pop Rock, Disco sử dụng nhiều cách bấm hợp âm (ở phách yếu) kêt 

hợp bộ đệm tự động tạo ổn định tổng thể phần đệm. Tuy vậy, nhịp Disco 

thường xuyên biến đổi hợp âm nhằm tô điểm màu sắc âm nhạc. 

Tóm lại, 3 loại nhịp: Pop Ballad, Pop Rock, Disco trong phần mở rộng 

soạn đệm là giải pháp mới trong dạy học đàn Keyboard tại trường CĐSP 

Gia Lai. Từ 8 tín chỉ lên 10 tín chỉ cho thấy sự quyết tâm của BGH, khoa 

Sư phạm, tổ Âm nhạc để chất lượng đào tạo đi vào thực chất, đáp ứng nhu 

cầu, đòi hỏi nghề nghiệp giáo viên âm nhạc phổ thông. Đồng thời chuẩn bị 

cho SV kỹ năng đàn, hát thành thạo, giải quyết tốt mục tiêu đệm ca khúc. 

Phong cách nhạc Pop tư ng đối khó với SV, nếu chỉ tiếp nhận điệu thức 7 

âm. Qua các bài luyện bổ trợ, kỹ thuật nhạc Jazz, SV học cấu trúc hợp âm 

có âm bổ sung: 7, 9, 4, 2. Phư ng pháp bấm 4 nốt hình thành tư duy, nhận 

thức khác biệt so với hợp âm 3 diatonic. Ngoài ra, không thể phủ nhận, đặc 

điểm nhạc Pop gần gũi với thang 5 âm Việt Nam, tiêu biểu như ban nhạc 

nhẹ đệm cuộc thi giọng ca Sao Mai, Gala đã phối khí 3 dòng nhạc: thính 

phòng, nhạc nhẹ, dân gian. Sử dụng nhạc Pop đệm ca khúc đem lại hiệu 

quả đa dạng qua một số đặc điểm sau: vòng công năng hòa thanh nhiều hợp 

âm tạo màu sắc, ví dụ hợp âm sus4 bậc I có âm: 1- 4- 5 (ở giọng C là C- F- 

G) là bậc chính trong thang 5 âm Việt Nam, ngoài ra nhiều hợp âm tư ng 

tự khác. Âm hình đệm phong phú, có mối liên hệ gắn bó bộ đệm tự động 

trên đàn Keyboard tích hợp nhiều dòng nhạc nhẹ thế giới. Là dòng âm nhạc 

đại chúng, nhạc Pop được các tầng lớp xã hội Việt Nam đón nhận, trở 

thành loại nhạc của tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp, địa vị, 

thành phần, giới. Đặc biệt, các em học sinh phổ thông yêu thích nhạc Pop 

Việt Nam qua ca khúc thịnh hành. 
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Trong chư ng trình giáo dục phổ thông tổng thể mới, môn âm nhạc 

dạy ở 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT từ năm học 2019- 2020. Đây là thuận 

lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức cho trường CĐSP Gia Lai khi 

phải biên soạn lại chư ng trình, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành CĐSPAN, 

trong đó có môn đàn Keyboard. Để học soạn đệm ca khúc, thành thạo kỹ 

năng, kỹ xảo trên đàn đòi hỏi SV nỗ lực luyện tập. Những kiến thức hòa 

thanh, xây dựng bố cục, phát triển ý tưởng, tạo âm hình, vận dụng thủ pháp 

tạo bài đệm hoàn chỉnh là trở ngại với SV. Tăng cường 2 tín chỉ vào môn 

đàn Keyboard đồng nghĩa GV biên soạn, bổ sung kỹ thuật nhạc Jazz, mở 

rộng phong cách nhạc: Pop, Rock, Latin...là những giải pháp mới, thiết 

thực, cung cấp kiến thức đệm để SV học soạn đệm, phát triển ý tưởng sáng 

tạo câu nhạc, đạt hiệu quả dạy học âm nhạc phổ thông, hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật ở Gia Lai. 

Những nhịp điệu, tiết tấu trong nhạc Pop có vòng công năng hòa thanh 

phong phú, ngoài các vòng công năng đã trình bày, hiện nay nhiều tài liệu, 

sách nước ngoài xuất hiện ở Việt Nam giới thiệu phư ng pháp dạy học 

ngẫu hứng qua 3 hợp âm: II- V7- I thiết thực, bổ ích trong dạy học soạn 

đệm trên đàn Keyboard. Nguyễn Bách xác định vòng công năng: II- V7- I 

là “công thức ở các điệu thức trưởng, thứ” [3,tr.41]. Còn Dan Hinggins nêu 

rõ tên sách với tiêu đề: II- V7- I in Solo form (tạm dịch: vòng công năng II- 

V7- I trong hình thức độc tấu)[72] với nhiều thủ pháp phát triển kỹ thuật, 

lối ch i dành cho người học, từ giai đoạn đầu đến trình độ cao. Điều này 

cho thấy, II- V7- I là vòng công năng điển hình cho phong cách nhạc Pop 

không chỉ Âu, Mỹ mà còn phổ biến ở Việt Nam. Các c  sở đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp như HVANQGVN, Nhạc viện Tp.HCM, trường 

ĐHVHNT Quân đội có dạy nhạc Jazz đều đưa vòng công năng II- V7- I 

vào giảng dạy ngẫu hứng, ứng tác/improvising cho người học biểu diễn 

Piano, Keyboard, Guitar... 
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Trong nội dung mở rộng tín chỉ (từ 8 lên 10) môn đàn Keyboard, GV 

trường CĐSP Gia Lai cố gắng ứng dụng vòng công năng II- V7- I vào dạy 

học soạn đệm ca khúc cho SV CĐSPAN. Căn cứ năng lực kỹ thuật SV ở 

mức độ c  bản, GV giới hạn phạm vi tiết, câu nhạc (tối đa 1 câu) tạo phần 

mở đầu, dạo giữa, kết bằng lối tiến hành hợp âm, hợp âm rải kết hợp với 3 

âm hình, tiết tấu Pop Balllad, Pop Rock, Disco đã nêu trên. 

Nội dung đầu tiên SV bắt buộc ghi nhớ, luyện tập thành thạo là tạo 

thói quen bấm hợp âm II- V7- I ở các giọng khác nhau kết hợp cùng bộ 

đệm tự động, ví dụ: Bm7
(b5)

- E7- Am
(7M)

 dưới đây. 

Ví dụ 55: bấm hợp âm tay trái vòng công năng II- V7- I [3, tr.41] 

 

Khi di chuyển sang giọng khác, thế tay bấm hợp âm biến đổi. Ví dụ ở 

C hoặc Dm. 

Ví dụ 56: bấm h p âm tay trái vòng công năng II- V7- I 

 

Vòng công năng II- V7- I phát huy hiệu quả khi tạo câu nhạc ở phần 

mở đầu, dạo giữa và kết qua nhiều cách trong bài soạn đệm ca khúc. Đồng 

thời là nền hòa thanh giúp SV chủ động sáng tạo câu nhạc, một hình thức 

ngẫu hứng đ n giản, phù hợp trình độ kỹ thuật của SV CĐSPAN. 

Dưới đây là câu mở đầu bài hát Người thầy do GV thực hiện mẫu 

trong giờ học đệm để SV học tập. Tay trái sử dụng hợp âm rải vòng công 

năng II- V7- I kết hợp nhịp Pop Ballad nghe nhẹ nhàng, thanh thoát, sức 

hút về hợp âm chủ rất mạnh, ổn định giọng cho người hát. 
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Ví dụ 57: sử dụng vòng công năng II- V7- I trong câu mở đầu (trích) 

 

Vòng công năng II- V7- I trên nguyên tắc mở rộng nhiều cấu trúc hợp 

âm khác nhau do có 4 nốt thường xuyên tham gia nên diễn đạt nhiều màu 

sắc h n. Trong dạo đầu/Intro bài Người thầy (ví dụ 57), tay phải tạo đường 

nét giai điệu trên trục hợp âm Am7 nhằm xác định hợp âm chủ (gốc I), sau 

đó phát triển qua Bm9 (bậc II) có âm 9 tham gia dẫn vào E7 (V7) tạo sức 

hút mạnh về Am (I). Thủ pháp này được nhiều nhóm nhạc, ban nhạc đệm 

thường xuyên sử dụng đạt hiệu quả âm thanh. 

Như vậy, vòng công năng hòa thanh II- V7- I là kiến thức hòa âm 

cùng nhịp điệu nhạc Pop góp phần nâng cao kỹ năng soạn đệm ca khúc. Để 

soạn đệm trên vòng công năng, SV bắt buộc ghi nhớ, thực hành cách 

chuyển vòng công năng qua các giọng khác nhau. Đồng thời luyện tập một 

số mẫu rèn luyện ngón tay trong sách, tài liệu hướng dẫn. Đây là phư ng 

pháp học tập đem lại nhiều kiến thức cho SV. 

Ví dụ 58: mẫu luyện vòng công năng II- V7- I (trích)[72,tr.2] 

 

  Ký hiệu hợp âm tay ghi phía trên khuông nhạc, khi bấm tay trái, SV 

lựa chọn hợp âm nguyên vị hoặc các thể đảo 1 (Dm7/F), 2 (Dm7/A), 3 

(Dm7/C), mỗi hợp âm có 3 thế tay. Từng câu nhạc đòi hỏi SV kiên trì 

luyện tập, cách nhớ hợp âm, hình thành thói quen tạo câu, đoạn nhạc giàu 

sức biến hóa.  
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Tóm lại, vòng công năng II- V7- I là nội dung quan trọng trong môn 

đàn Keyboard tại trường CĐSP Gia Lai. Để soạn đệm ca khúc thành thạo, 

kỹ thuật nhạc Jazz và phong cách nhạc Pop luôn gắn liền kiến thức hòa 

thanh. Trong học phần trước, SV học, làm quen 3 vòng công năng (1, 2, 3) 

để nhận thức vai trò hòa âm trên đàn. Đây là nền tảng phát triển kỹ năng 

đệm, từ đó đi sâu, nâng cao h n. Từng học phần có mối quan hệ trong tổng 

thể dạy học đàn Keyboard, với 2 tín chỉ bổ sung, GV vừa điều chỉnh, vừa 

biên soạn kỹ năng mới, trong đó nhạc nhẹ đóng vai trò chủ yếu đảm bảo 

SV sau khi ra trường đáp ứng tốt công việc. Bên cạnh lối ch i nhạc Pop, 

GV định hướng soạn đệm hát làn điệu dân ca Tây Nguyên và ca khúc viết 

về Tây Nguyên, n i trường CĐSP Gia Lai đang đào tạo giáo viên âm nhạc 

phổ thông.          

3.2.3. Âm nhạc Tây Nguyên trong soạn đệm trên đàn Phím điện tử       

Trong học phần trước trình bày thang 5 âm pentatonic trưởng, thứ 

cùng soạn đệm ca khúc THCS. Với đặc thù Gia Lai có nhiều đồng bào 

thiểu số Tây Nguyên sinh sống, trong đó tỷ lệ SV CĐSPAN là người Gia 

rai, Ba Na đông . Những SV CĐSPAN sau khi ra trường thường xuyên tiếp 

xúc học sinh tộc người, do đó yêu cầu biết đệm làn điệu dân ca Tây 

Nguyên, ca khúc sử dụng chất liệu âm nhạc Tây Nguyên rất cần thiết. Khi 

đối chiếu bài hát THCS chỉ có một làn điệu ở lớp 7: Đi cắt lúa (dân ca 

Hrê)[28,tr.37] được giới thiệu (sách 6, 8, 9 không có). Như vậy, toàn bộ 

dân ca Tây Nguyên, nội dung gần gũi học sinh phổ thông tại Gia Lai chưa 

đưa vào môn âm nhạc THCS. Trên thực tế, trong hội thi, hội diễn, liên 

hoan văn hóa nghệ thuật trong trường phổ thông, nhiều học sinh người Gia 

rai, Ba Na (chiếm số đông ở Gia Lai) và tộc người khác thường xuyên tham 

gia biểu diễn dân ca, múa Tây Nguyên. Để đệm dân ca Tây Nguyên cần 

kiến thức thang 5 âm tộc người n i đây, đồng thời đưa ra cách đệm phù 

hợp tính chất, nhịp điệu âm nhạc Tây Nguyên.  
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Trong phần trình bày trước nêu thang 5 âm pentatonic trưởng, thứ để 

SV hiểu, luyện tập, từ đó ứng dụng đệm một số làn điệu dân ca Việt Nam. 

Căn cứ kết quả cấu tạo thang âm được các nhà nghiên cứu âm nhạc Việt 

Nam công bố[32,tr.80], GV sử dụng thang 5 âm Gia rai đưa vào dạy sọan 

đệm cho SV CĐSPAN. Về thang 5 âm Gia rai, công trình nêu rõ:”nét độc 

đáo trong lối tiến hành giai điệu của dân ca Gia rai là sự luân chuyển các 

âm thanh đi theo từng nhóm lên hoặc xuống tạo sự phát triển phong phú 

trong quá trình phát triển giai điệu. Loại thang 5 âm điển hình: Rê- Fa#- 

Sol- La- Đô#- Rê” [32,tr.80], biểu thị qua các bậc âm dưới dây. 

Ví dụ 59: thang 5 âm Gia rai 

 

Về cấu tạo, thang 5 âm Gia rai khác biệt thang âm pentatonic trưởng, 

thứ với 2 quãng 1/2 cung: F
#
- G và C

#
- D. Các hợp âm 3 xây dựng trên bậc 

âm Gia rai, ngoài hợp âm chủ (I), không xuất hiện hợp âm II, VI. 

Ví dụ 60: nhóm hợp âm trong thang 5 âm Gia rai 

 

 Những hợp âm trong ví dụ 60 có thể sử dụng đệm cho tất cả làn điệu 

dân ca Gia rai, ngoài ra như nhận định nêu trên [32,tr.80], đây là thang 5 

âm điển hình của vùng Tây Nguyên, do đó ứng dụng đệm các ca khúc viết 

về Tây Nguyên rất phù hợp. Các quãng đặc trưng 1/2 cung được nhiều 

nhạc sĩ Việt Nam yêu thích, không thể thiếu trong tác phẩm âm nhạc Tây 

Nguyên. Cũng như thang 5 âm khác, bậc âm trong thang 5 âm Việt Nam 

nói chung đều có thể giữ vị trí âm chủ (root) để chuyển hóa giai điệu. 

Trong thang 5 âm pentatonic các bậc II, III, V, VI là âm gốc sẽ tạo thành 5 
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loại thang 5 âm khác nhau. Với thang 5 âm Gia rai cũng tư ng tự, từ thang 

5 âm ban đầu, khi bậc III, IV, V, IV, VI là âm gốc, các quãng thay đổi, đây 

là c  sở để soạn đệm, hình thành nhiều giai điệu đa dạng. Điều này được 

các nhạc sĩ Việt Nam sử dụng, sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc. 

Dưới đây là làn điệu Lên nương dân ca Gia rai được soạn đệm theo 

nhịp Country, các hợp âm trong thang 5 âm Gia rai kết hợp âm hình, tiết 

tấu Tây Nguyên. 

Ví dụ 61: soạn đệm làn điệu Lên nương dân ca Gia rai (trích) 

 

Ở thể gốc, thang 5 âm Gia rai mang điệu tính trưởng (xem ví dụ 59 

với 3 âm làm trục: 1, 3, 5). Khi lấy âm 3 làm gốc (I), màu sắc thứ xuất hiện 

với các âm: F
#
- G- A- C

#
- D (âm 1, 3, 5 tạo thành hợp âm thứ), tiến hành 

soạn đệm một số làn điệu dân ca khác ở Tây Nguyên như làn điệu Buổi 

chiều trong buôn dân ca K’ho. 

Ví dụ 61: soạn đệm làn điệu Buổi chiều trong buôn (trích) 
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Cùng với làn điệu dân ca Tây Nguyên, hợp âm trong thang 5 âm Gia 

rai phù hợp tiến hành đệm nhiều ca khúc viết về Tây Nguyên như: Tình ca 

Tây Nguyên (sáng tác: Hoàng Vân), Sông Đắc Krông mùa xuân về (sáng 

tác: Tố Hải), H’ren lên rẫy (sáng tác: Nguyễn Cường), hoặc ca khúc Đôi 

mắt Pleyku (sáng tác: Nguyễn Cường) đã trình bày trong ví dụ 53 có phần 

đệm. Như vậy, thang 5 âm Gia rai tiêu biểu, phổ biến cho vùng đất Tây 

Nguyên, được nhạc sĩ Việt Nam sử dụng làm chất liệu sáng tác tác phẩm 

âm nhạc. Đưa thang 5 âm Gia rai vào dạy học soạn đệm trên đàn Keyboard 

phù hợp tính chất, nội dung, đặc điểm đào tạo CĐSPAN của trường CĐSP 

Gia Lai, để SV học tập, hiểu biết kiến thức âm nhạc dân gian Việt Nam, 

đặc biệt loại thang âm vùng Tây Nguyên. Sau đây là một ca khúc của nhạc 

sĩ Đức Minh dùng thang 5 âm Gia rai viết ca khúc Em là hoa Pơ lang. 

Ví dụ 62: thang 5 âm Gia rai đệm bài Em là hoa Pơ lang (trích) 

 

Như vậy thang 5 âm Tây Nguyên nói chung, Gia rai nói riêng được 

đưa vào dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard. Với số lượng tín chỉ 

tăng lên 10, môn đàn Keyboard có nhiều giờ thực hành h n so với chư ng 

trình trước. Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trình độ 

CĐSPAN của trường CĐSP Gia Lai trong tình hình mới. Do thời gian 6 kỳ 

học, chắc chắn chưa thể cung cấp nhiều dạng thang 5 âm khác. Tuy vậy, 
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thang 5 âm Gia rai là phần kiến thức bổ ích, thiết thực đối với SV, qua đó 

có thể tiến hành soạn đệm từ đ n giản đến tư ng đối phức tạp theo hiểu 

biết, khả năng diễn tấu đàn Keyboard. Học phần mới có nhiều nội dung 

h n, trong đó GV vừa kế thừa, điều chỉnh và bổ sung 3 nội dung chính: các 

bài luyện kỹ thuật nhạc Jazz; soạn đệm theo phong cách nhạc Pop; Âm 

nhạc Tây Nguyên. 3 phần này có mối quan hệ chặt chẽ, góp phần tạo động 

lực học tập đàn cho SV.  

Để tạo được các câu nhạc theo phong cách nhạc nhẹ, từ tư duy đến lối 

ch i trên đàn bắt buộc thay đổi, do đặc điểm khác biệt nhịp độ, lối diễn tấu, 

nhạc cảm...đòi hỏi SV kỹ năng nhạc nhẹ đạt đến mức tư ng đối thành thạo. 

Sự khác biệt trong lối ch i nhạc nhẹ xuất phát từ các bài luyện tập bổ trợ, 

kỹ thuật nhạc Jazz với cấu trúc, âm hình nhiều biến đổi tiết tấu, phách, nhịp 

cùng cấu tạo hợp âm, hợp âm rải. Những âm 2, 4, 7 9 tạo cho hợp âm giàu 

biến hóa, màu sắc phong phú h n. Để rèn luyện SV, GV xây dựng bài 

giảng đàn Keyboard theo phong cách nhạc Pop đang phổ biến ở Việt Nam 

qua 3 loại nhịp: Pop Ballad, Pop Rock và Disco phù hợp trình độ, khả năng 

SV CĐSPAN. Với chư ng trình giáo dục phổ thổng tổng thể mới, môn âm 

nhạc dạy ở 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT nếu đệm đ n giản sẽ không đáp 

ứng yêu cầu. Do đó, 3 loại nhịp trên giúp SV tự tin, vững vàng, sử dụng 

linh hoạt tính năng nhạc cụ. Đồng thời SV tiếp thu loại thang 5 âm Gia rai 

ứng dụng đệm làn điệu dân ca, ca khúc có chất liệu âm nhạc Tây Nguyên. 

Với thang 5 âm Gia rai bổ sung vào học phần soạn đệm ca khúc đem 

lại nhiều kiến thức phong phú, là hành trang để SV sau khi ra trường làm 

việc hiệu quả trong trường phổ thông, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, dàn dựng, sáng tác ca khúc, đúng mục tiêu đào tạo trình độ CĐSPAN 

của trường CĐSP Gia Lai.     

Tóm lại, những giải pháp chủ đạo được xây dựng theo quan điểm của 

trường, khoa Sư phạm, tổ âm nhạc, tất cả hướng đến hiệu quả thực sự, đem 
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lại lợi ích thiết thực soạn đệm ca khúc. Để thực hiện, GV bổ sung hệ thống 

bài Hanon Jazz, kỹ thuật nhạc Jazz với nhiều kiểu, cách thức luyện tập 

khác nhau như: phư ng pháp bấm hợp âm 4 nốt tay trái, hợp âm rải tay 

phải cùng vòng công năng hòa thanh: I- VI- IV- II- V. Ngoài cách bấm hợp 

âm 4 nốt tay trái, SV học lối ch i Walking Bass (chuyển động bè Bass) giải 

phóng ngón tay nhanh nhẹn lưu loát. Các kỹ thuật Jazz yêu cầu nhấn phách, 

đảo phách trên nền nhịp Swing, Blues là lối diễn tấu nhạc nhẹ điển hình, 

tạo câu nhạc l i, giãn với nhiều âm sắc trong đàn Keyboard. Tất cả chuẩn 

bị học soạn đệm theo phong cách nhạc Pop đang phổ biến ở Việt Nam qua 

3 loại nhịp: Pop Ballad, Pop Rock, Disco, phần đệm mở rộng dạo đầu, dạo 

giữa, kết với vòng công năng: II- V7- I giọng trưởng, thứ từ 0- 3 dấu hóa 

nhằm phát huy ý tưởng sáng tạo.  

Cuối chư ng trình, phần soạn đệm ca khúc tập trung vào âm nhạc Tây 

Nguyên với thang 5 âm Gia rai, dạng thang 5 âm điển hình, được nhiều 

nhạc sĩ Việt Nam sử dụng trong sáng tác về Tây Nguyên. Các bài soạn đệm 

có 2 nội dung: đệm làn điệu dân ca và ca khúc có thế tay bấm hợp âm mới. 

Đây là yêu cầu cấp thiết xuất phát từ tình hình thực tế xã hội Gia Lai có 

nhiều tộc người sinh sống, đặc biệt SV sau khi ra trường trực tiếp dạy âm 

nhạc cho học sinh tộc người sinh ra, lớn lên tại Gia Lai. Những bài đệm 

giúp giáo viên giảng bài sinh động, lôi cuốn h n, học sinh yêu thích trường, 

lớp, từ đó hiểu và trân trọng giá trị nghệ thuật Tây Nguyên. 

Tiểu kết 

Một số giải pháp trong dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard 

xuất phát từ thực tế trong những năm vừa qua của tổ âm nhạc, khoa Sư 

phạm. Môn đàn Keyboard vừa có tính đặc thù của đào tạo biểu diễn nhạc 

cụ, vừa đáp ứng mục tiêu nân cao chất lượng đội ngũ giao viên âm nhạc 

phổ thông. Những thuận lợi, hạn chế trong dạy học đàn Keyboard có nhiều 

nguyên nhân khách quan, chủ quan như tuyển sinh đầu vào chưa đảm bảo 
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chất lượng do năng khiếu âm nhạc của thí sinh thấp; hệ số lớp đông , GV 

khó bao quát, hướng dẫn tỉ mỉ từng SV; Sv không đủ kinh phí mua các hệ 

đàn mới, nhiều tính năng tiên tiến, hiện đại, phải dùng loại đàn cũ; các lỗi 

kỹ thuật ít có điều kiện chỉnh sửa. Tuy vậy, vượt qua những khó khăn, GV 

và SV cùng nhau cố gắng, tích cực dạy và học, đảm bảo đủ kiến thức, kỹ 

năng thực hành. Với mục tiêu đào tạo biết đàn, hát, biết đệm ca khúc để tổ 

chức hoạt động biểu diễn, chỉ đạo công tác văn nghê trong các giờ ngoại 

khóa ở c  sở. Từ đệm đàn có thể sáng tác ca khúc thiếu nhi phục vụ dạy 

học và phong trào chung của trường phổ thông. Tất cả đòi hỏi SV có khả 

năng đệm đàn thành thạo. 

Từ mục tiêu, yêu cầu, những giải pháp được GV đưa ra gồm: bổ sung 

bài luyện và kỹ thuật nhạc Jazz, nhằm nâng cao kỹ thuật 2 tay và lối ch i 

nhạc Jazz. Qua đó, SV tiếp cận, học soạn đệm theo phong cách nhạc Pop 

đang phổ biến ở Việt Nam qua 3 loại nhịp c  bản: Pop Ballad, Pop Rock và 

Disco. Với âm hình, tiết tấu phong phú, SV có thể lựa chọn và tạo phần 

đệm bằng nhiều cách khác nhau. Đông thời bổ sung cho SV vòng công 

năng hòa thanh: II- V7- I để ứng dụng vào dạo đầu, dạo giữa và kết. Cuối 

cùng là phần giới thiệu phư ng pháp đệm làn điệu, ca khúc Tây Nguyên, 

một nội dung quan trọng để SV có thể biết cách đệm dân ca Tây Nguyên và 

những ca khúc viết về Tây Nguyên. 
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  KẾT LUẬN  

Trường CĐSP Gia Lai là trường thành lập từ 4 c  sở đào tạo nghề của 

tỉnh Gia Lai. Với ngành CĐSPAN thuộc khoa Sư phạm, hàng chục năm qua 

cung cấp đội ngũ giáo viên âm nhạc phổ thông. Cùng với môn hát, đàn 

Keyboard hình thành kỹ năng âm nhạc cần thiết, tạo hệ thống kiến thức đầy 

đủ để SV hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Trên thực tế, đàn 

Keyboard là nhạc cụ đệm hát, có thể thay thế ban nhạc. Dạy học đàn 

Keyboard hướng đến mục đích SV chủ động soạn phần đệm ca khúc phổ 

biến trong trường THCS. Để đệm và soạn phần đệm, SV trải qua các kỳ học 

thực hành, ngoài luyện tập bài kỹ thuật, bổ trợ, tác phẩm viết cho đàn 

Keyboard, Piano, SV tiếp thu kiến thức hòa thanh, tính năng nhạc cụ, xây 

dựng phần mở đầu, giữa và kết...đảm bảo khả năng, năng lực làm việc sau 

khi ra trường.  

Để nêu rõ quá trình dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard tại 

trường CĐSP Gia Lai, luận văn trình bày thực trạng theo từng học phần. 

Điều kiện tiên quyết, bắt buộc yêu cầu SV tăng cường luyện kỹ thuật qua 

các bài họ. Khi hướng dẫn, GV luôn truyền đạt, thị phạm mẫu để SV thực 

hiện lại. Đồng thời, hoàn thiện sử dụng tính năng bộ đệm tự động, tạo mối 

tư ng tác diễn tấu Piano, đàn Keyboard. Những tác phẩm gồm: sáng tác 

cho đàn Keyboard, Piano giúp SV nâng cao hiểu biết sắc thái, ký hiệu ghi 

trong bản nhạc, từ đó ch i đàn đúng, chính xác. 

Những kiến thức âm nhạc như: hòa thanh, vòng công năng, thang 5 

âm là trọng tâm, tạo nền tảng hình thành soạn đệm. Các vòng công năng 

được thực hành trên đàn, nghe hiệu quả hợp âm, vận dụng vào bài đệm. 

Phần điệu thức chromatic, thang 5 âm có tính ứng dụng cao, tạo bài đệm 

phong phú, các ca khúc sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian và làn điệu dân 

ca Việt Nam được GV hướng dẫn tỉ mỉ trong dạy học soạn đệm với thủ 

pháp xây dựng mở đầu, dạo giữa, kết để SV nắm vững bố cục, cách đệm 



105 

 

 

 

với 2 lối ch i: kiểu đàn Keyboard với bộ đệm tự động và đàn Piano. Mỗi 

lối ch i có đặc điểm, phư ng pháp riêng, GV luôn khuyến khích SV đệm 

kiểu đàn Piano do phát triển nhanh ngón tay, tăng cường kỹ thuật đệm. Để 

có thể đệm thành thạo, SV cần thời gian luyện tập, nâng cao kiến thức âm 

nhạc, sử dụng đàn thành thạo, đáp ứng yêu cầu dạy học âm nhạc phổ thông 

ở tình Gia Lai. 

Một số giải pháp trong dạy học soạn đệm ca khúc trên đàn Keyboard 

xuất phát từ thực tế dạy học am nhạc phổ thông. Môn đàn Keyboard có tính 

đặc thù đào tạo biểu diễn nhạc cụ và đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng 

đào tạo CĐSPAN. Những thuận lợi, hạn chế trong dạy học đàn Keyboard 

xuất phát từ nguyên nhân khách quan, chủ quan như tuyển sinh đầu vào 

chưa đảm bảo chất lượng do năng khiếu âm nhạc của thí sinh thấp; hệ số 

lớp đông , GV khó bao quát, hướng dẫn tỉ mỉ; SV không đủ kinh phí mua 

các hệ đàn mới có tính năng tiên tiến, hiện đại, phải dùng loại đàn cũ hạn 

chế chỉnh sửa lỗi kỹ thuật. Tuy vậy, vượt qua khó khăn, GV và SV cùng 

nhau cố gắng, tích cực dạy và học, đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng thực 

hành. Với mục tiêu đào tạo biết đàn, hát, biết đệm ca khúc, tổ chức hoạt 

động biểu diễn, chỉ đạo công tác văn nghê trong giờ ngoại khóa ở c  sở. Từ 

đệm đàn có thể sáng tác ca khúc thiếu nhi, góp phần xây dựng phong trào 

văn hóa trường phổ thông. 

Từ mục tiêu, yêu cầu, những giải pháp gồm: bổ sung bài luyện và kỹ 

thuật nhạc Jazz. Qua đó, SV tiếp cận, học soạn đệm phong cách nhạc Pop 

đang phổ biến ở Việt Nam. Với âm hình, tiết tấu phong phú, SV lựa chọn, 

tạo phần đệm nhiều cách khác nhau. Bổ sung vòng công năng hòa thanh: 

II- V7- I ứng dụng câu, đoạn nhạc dạo đầu, giữa, kết, soạn đệm làn điệu, ca 

khúc Tây Nguyên. Tất cả giúp SV sau khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu 

xã hội ở tỉnh Gia Lai. 
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PHỤ LỤC 1 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIA LAI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG 

 

 

1. Mục tiêu đào tạo. 

1.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ Cao đẳng phải: 

 Có những phẩm chất c  bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách 

nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo. 

 Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu 

đổi mới mục tiêu, nội dung phư ng pháp, hình thức, nội dung dạy học, kiểm tra 

đánh giá kết quả giáo dục / dạy học môn Âm nhạc ở trường Trung học c  sở, đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện 

trình độ đào tạo ban đầu, vư n lên đáp ứng những yêu cầu mới. 

 Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng sư phạm ngành Âm nhạc còn phải 

biết và làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.   

Tên chư ng trình: CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc 

Loại hình đào tạo: Chính qui- Tập trung 
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1.2. Mục tiêu cụ thể 

  Về phẩm chất đạo đức 

Có những phẩm chất cao đẹp của giáo viên nhà trường XHCN : thấm nhuần thế 

giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu học 

sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.   

Có đầy đủ phẩm chất của người giáo viên, có ý thức trách nhiệm trong công việc 

được giao.Có khả năng tập hợp học sinh thông qua những buổi biểu diễn văn 

nghệ trong nhà trường... 

  Về kiến thức 

-  Nắm vững các kiến thức c  bản và có hệ thống : lý thuyết âm nhạc c  bản, lịch 

sử âm nhạc, hòa âm, phân tích tác phẩm... 

-  Được trang bị vốn thực hành tổng hợp (chứ không chỉ đ n thuần là những kỹ 

năng kỹ xảo, kỹ thuật chuyên ngành ) nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ người giáo 

viên âm nhạc  

 Về kỹ năng 

-  Đọc thông, viết thạo âm nhạc (đọc chuẩn , nhanh, viết đẹp và đúng ) 

-  Biết đàn, biết hát tùy theo sở trường năng khiếu từng cá nhân để tự  mình có 

thể dùng giọng hát và khả năng đàn phục vụ hoạt động giảng dạy trên lớp. 

- Viết nhạc thành thạo trên máy vi tính, có khả năng sử dụng tốt một trong các 

phần mềm Âm nhạc như: Encore, Final, Sibelius hoặc Sonar... 

   -  Có khả năng hoạt động biễu diễn, chỉ đạo tốt công tác văn nghệ trong các giờ 

ngoại khóa ở c  sở. 

  -  Có khả năng sáng tác các ca khúc thiếu nhi đ n giản phục vụ cho công tác 

giảng dạy và phong trào. 

  -  Biết tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ, dàn dựng một chư ng trình văn 

nghệ tham gia các đợt hội diễn hoặc ở c  sở.   

2. Thời gian đào tạo: 3 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: ……… (đvtc)  

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTVH và có hộ 

khẩu thường trú ở tỉnh Gia Lai  

- Tất cả các thí sinh phải qua kỳ thi tuyển sinh gồm 3 môn thi : 

+ Văn 

+ Năng khiếu âm nhạc ( Thẩm âm, Tiết tấu ) 

                      + Thanh nhạc- hệ số 2 

 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Quy trình đào tạo, xét tốt nghiệp và 

đánh giá kết quả dựa trên Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

6. Thang điểm: 10 

7. Nội dung chương trình 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương                                                ….. đvtc 
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7.1.1. Kiến thức chung cho CĐSP                                                 19 đvtc 

 

 

 

TT Mã HP Tên HP 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 

HP tiên 

quyết 

Lên lớp 

TH/TN 
Tự 

NC 

LT Thảo 

luận/ 

bài 

tập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 LCC0012

1 

Những nguyên lý c  bản 

của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 

02 21 9   Không 

2 LLC0023

2 

Những nguyên lý c  bản 

của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 
03 

32 13   LCC0

0121 
3 LLC0032

3 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 02 23 7   LCC0

0121+ 

LLC0

0232 
4 LLC0043

5 

Đường lối CM của ĐCS VN 03 32 13   LCC0

0121+ 

LLC0

0232; 

LCC0

0121 
5 LLC0051

6 

Giáo dục Pháp luật 01 15     

6 TAC001

21 

Tiếng Anh 1 02      

7 TAC002

22 

Tiếng Anh 2 02      

8 TAC003

33 

Tiếng Anh 3 03      

9 QLC001

16 

Quản lý HCNN& Quản lý 

ngành GDĐT 

01      

  Tổng số  19      

 

7.1.2. Khối kiến thức riêng cho ngành CĐSP Âm nhạc  9 đvtc 

TT Mã HP Tên HP Số TC 

Loại giờ tín chỉ HP 

tiên 

quyết 

Lên lớp 
TH/TN 

Tự 

NC LT Thảo luận/ 
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bài tập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 LSC0021

2 

C  sở văn hóa Việt 

Nam  
1 

     

2 NVC0011

1 

Tiếng Việt thực hành  1      

3 LCC0091

2 

Mĩ học đại cư ng 1      

4 MTC0041

4 

Thường thức Mĩ thuật 1      

  Tổng cộng    4      

 

7.1.3. Giáo dục AN-QP và GDTC  8 đvtc 

STT Mã HP TÊN HỌC PHẦN Số đvtc 

01.   Giáo dục thể chất toàn khóa  3 

02.   Giáo dục quốc phòng 8 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  …  đvtc 

7.2.1. Khối kiến thức nghiệp vụ chung cho CĐSP   9 đvtc. 

 

 

TT Mã HP Tên HP 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 

HP 

tiên 

quyết 

Lên lớp 

TH/T

N 
Tự NC 

LT Thảo 

luận/ 

bài tập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 TGC00121 

 
Tâm lí học đại cư ng - 

RLNVSPTX 
2      

2 TGC00222 
 

Tâm lí học lứa tuổi & TLH Sư 

phạm - RLNVSPTX 2      

3 TGC00323 

TGC00413 
  TGC00514 

Các học phần Giáo dục học 

(Đại cư ng về giáo dục học 

Hoạt động dạy học ở trường 

THCS, Hoạt động giáo dục ở 

trường THCS) - RLNVSPTX 

4      

4 CDC00113 Công tác Đội TNTPHCM 1      
5                       Tổng cộng    9      

 

7.2.2. Kiến thức ngành CĐSP Âm nhạc         57 Đvtc 

TT Mã HP Tên HP 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 
HP tiên 

quyết 
Lên lớp TH/

TN 

Tự 

NC LT Thảo 
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luận/ 

bài tập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 ANCB10121 Lý thuyết Âm nhạc c   bản 1 2 25 5        Không 

02 ANCB10222 Lý thuyết Âm nhạc c   bản 2 1 12 3   ANCB101

21 

03 ANCB10324 Hòa âm ứng dung và phối bè1  2 25 5   ANCB102

22 

04 ANCB10415 Hòa âm ứng dung và phối bè2  1 10 5   ANCB103

24 

05 ANCB10523 Hình thức và thể loại âm 

nhạc1 

2 25 5   ANCB102

22 

06 ANCB10614 Hình thức và thể loại âm 

nhạc2 

1 12 3   ANCB105

23 

07 ANCB10721 Lịch sử âm nhạc TG  2 25 5        không 

08 ANCB10812 Lịch sử âm nhạc VN 1 12 3   ANCB107

21 

09 ANCB10932 Đọc và ghi nhạc 1 2   60  ANCB102

22 

10 ANCB11033 Đọc và ghi nhạc 2 2   60  ANCB109

32 

11 ANCB11134 Đọc và ghi nhạc 3 2   60  ANCB110

33 

12 ANCB11235 Đọc và ghi nhạc 4 2   60  ANCB111

34 

13 ANCB11316 Đọc và Ghi nhạc5 1   30  ANCB112

35 

14 ANCB11411 Hát 1 1   30  không 

15 ANCB11512 Hát 2 1   30  ANCB113

11 

16 ANCB11613 Hát 3 1   30  ANCB114

12 

17 ANCB11714 Hát 4 1   30  ANCB115

13 

19 ANCB11912 Đàn phím điện tử 1 4   30  ANCB117

11 

20 ANCB12013 Đàn phím điện tử  2 4   30  ANCB118

12 

22 ANCB12225 Đệm đàn  2   60  ANCB120

14 

23 ANCB12325 Chỉ huy và dàn dựng hát tập 

thể  

2 15  30  ANCB102

22 

24 ANCB12426 PP dựng chư ng trình tổng 

hợp  

2 15  30  ANCB121

25 

25 ANCB12514 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam  1 15    Không 

26 ANCB12623 Phư ng pháp dạy học AN 1 2 15 5 10  ANCB102

22 

27 ANCB12724 Phư ng pháp dạy học AN 2 2 15 5 10  ANCB125
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23 

28 ANCB12815 PP nghiên cứu khoa học 1 15    Không 

29 ANCB12924 Múa c  bản 2   60  ANCB102

22 

30 ANCB13025 Thực hành giảng dạy âm nhạc 2   60  ANCB126

24 

31 ANCB13125 Hát Dân ca 2   60   

32 ANCB13226 Chép nhạc trên vi tính 2 15  30   

Các học phần tự chọn 4      

01. ANCT13326 Hát đồng ca- Hợp xướng 
2 10  50  ANCB116

14 

02. ANCT13426 Sáng tác ca khúc 
2 5  25  ANCB102

22 

03. ANCT13526 Phư ng pháp biên đạo múa 
2 10  50  ANCB128

24 

04. 
ANCT13626 Mĩ học Âm nhạc    2 30    LCCB009

12 

 

7.2.3: Thực tập sư phạm              6 đvtc 

STT Mã HP TÊN HỌC PHẦN Số đvtc 

01.  TTC00124 Thực tập sư phạm 1 2 

02.  TTC00246 Thực tập sư phạm 2 4 

7.2.4. Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp         5 đvtc 

7.2.4 Các học phần chuyên môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp     5 đvtc 

TT Mã HP Tên HP 
Số 

TC 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

TH/TN Tự NC LT Thảo luận/ 

bài tập 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ANCB112

35 

Đọc và Ghi nhạc     3           90  

2 ANCB127

24 

PPGD Âm nhạc 
2 

20      10   

3 ANCT137

26 

Phối đồng ca-hợp xướng 
2 

20      10   

4 ANCT138

36 

RLNVSP và UDCNTT 

trong dạy học ÂN 
3 

15     60  

   

8. Kế hoạch giảng dạy 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

A. Kiến thức Giáo dục đại cương               

… đvtc 

 A1. Chung cho khối ngành CĐSP      

        19 đvtc 

 

T

T 

Mã 

HP 
Học phần 

Năm I Năm II Năm III 

Toàn 

khóa 

H

K 

I 

HK 

II 

HK 

III 

K

H 

IV 

HK 

V 

HK 

VI 

01. 1 

 

LCC00121 Những nguyên lý c  bản 

của chủ nghĩa Mác- Lênin1 

2      

5 
02.  LCC00232 Những nguyên lý c  bản 

của chủ nghĩa Mác- Lênin2 

 3     

03.  LCC00323 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2    2 

04.  LCC00435 Đường lối CM của ĐCSVN     3  3 

05.  LCC00516 Giáo dục Pháp luật      1 1 

06. 2 TAC00121 Tiếng Anh 1  2      

7 07.  TAC00222 Tiếng Anh 2  2     

08.  TAC00333 Tiếng Anh 3   3    

09.  QLC00116 Quản lý HCNN& Quản lý 

ngành GDĐT 

     1 1 

TỔNG CỘNG: 4 5 5  3 2 19 

 

A2. Khối kiến thức riêng cho ngành Âm nhạc                              5 

đvtc 

   

TT Mã HP Học phần 

Năm I Năm II Năm III 

Toàn 

khóa 

H

K 

I 

H

K 

II 

HK 

III 

KH 

IV 

H

K 

V 

H

K 

VI 

01. 3 LSC0021

2 

C  sở văn hóa Việt Nam    1     1 

02. 4 NVC0011

1 

Tiếng Việt thực hành  1      1 

03. LCC0091

2 

Mĩ học đại cư ng  1     1 

04. MTC0041

4 

Thường thức Mĩ thuật     1  1 

TỔNG CỘNG   1 2   1  4 
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A3. Giáo dục AN-QP và GDTC cho khối ngành CĐ           11đvtc 

TT Mã HP Học phần 

Năm I Năm II Năm III 

Toàn 

khóa 
H

K 

I 

H

K 

II 

HK 

III 

K

H 

IV 

H

K 

V 

HK 

VI 

01. QPT 001 Đường lối quân sự của Đảng  3     3 

02. QPT 002 Công tác quốc phòng, an 

ninh 

 2  2   2 

03. QPT 003 Quân sự chung và chiến 

thuật,  kỹ thuật bắn súng tiểu 

liên AK (CKC) 

   3   3 

04. TCC0011

1 

Kỹ thuật nhảy dây ngắn, 

kỹ thuật chạy cự ly 

ngắn. 
1      1 

05. 
TCC0021

2 

Tự chọn 1: bóng đá; 

bóng chuyền; cầu lông; 

b i lội; võ thuật 

Karatedo. 

 1     1 

06. 
TCC0031

3 

Tự chọn 2: bóng đá; 

bóng chuyền; cầu lông; 

b i lội; võ thuật 

Karatedo. 

  1    1 

  TỔNG CỘNG: 1 4 1 5   11 

 

B. Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp     

       đvtc 

     B1. Khối kiến thức nghiệp vụ chung cho CĐSP   

      9 đvtc 

TT MãHP Học phần 

Năm I Năm II Năm III 
Toàn 

Khóa 
HK 

I 

HK 

II 

HK 

III 

KH 

IV 

HK  

V 

HK 

VI 

1. 
TGC00121 

Tâm lí học đại cư ng - 

RLNVSPTX 
02 

     2 

2. TGC00222 Tâm lí học lứa tuổi & TLH Sư 

phạm - RLNVSPTX 

 02     2 

3. 

TGC00323 

TGC00413 

TGC00514 

Các học phần Giáo dục học 

(Đại cư ng về giáo dục học 

Hoạt động dạy học ở trường 

THCS, Hoạt động giáo dục ở 

trường THCS) - RLNVSPTX 

 

 04    4 

4. CDC00113 Công tác Đội TNTPHCM   1    1 

TỔNG CỘNG: 2 2 5    09 
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         B2. Khối kiến thức ngành CĐSP Âm nhạc                                                         

57 đvtc     

B2.1. Học phần bắt buộc 

TT MãMH Học phần 

Năm I Năm II Năm III 
Toàn 

Khóa 
HK 

I 

HK 

II 

HK 

III 

KH 

IV 

HK 

V 

HK 

VI 

01. 1 ANCB101

21 

Lý thuyết Âm nhạc c  

bản 1 

2      
2 

02.  ANCB102

22 

Lý thuyết Âm nhạc c  

bản 2 

 1     
1 

03.  ANCB103

24 

Hòa âm ứng dụng và phối 

bè 1  
   2   

2 

04.  ANCB104

15 

Hòa âm ứng dụng và phối 

bè 2  
    1  

1 

05.  ANCB105

23 

Hình thức và thể loại âm 

nhạc1 
  2    

2 

06.  ANCB106

14 

Hình thức và thể loại âm 

nhạc2 
   1   

1 

07. 4 ANCB107

21 

Lịch sử âm nhạc TG  2      
2 

08.  ANCB108

12 

Lịch sử âm nhạc VN  1     
1 

09.  ANCB109

32 

Đọc và ghi nhạc 1  2     
2 

10.  ANCB110

33 

Đọc và ghi nhạc 2   2    
2 

11.  ANCB111

34 

Đọc và ghi nhạc 3    2   
2 

12.  ANCB112

35 

Đọc và ghi nhạc 4     2  
2 

13.  ANCB113

16 

Đọc và Ghi nhạc5      1 
1 

14.  ANCB114

11 

Hát 1 1      
1 

15.  ANCB115

12 

Hát 2  1     
1 

16.  ANCB116

13 

Hát 3   1    
1 

17.  ANCB117

14 

Hát 4    1   
1 
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18.  ANCB120

13 

Đàn phím điện tử 1   4    
4 

19.  ANCB121

14 

Đàn phím điện tử 2    4   
4 

20.  ANCB122

25 

Đệm đàn      2  
2 

21.  ANCB123

25 

Chỉ huy và dàn dựng hát 

tập thể  

    2  
2 

22.  ANCB124

26 

PP dựng chư ng trình tổng 

hợp  
     2 

2 

23.  ANCB125

14 

Âm nhạc cổ truyền Việt 

Nam  
   1   

1 

24.  ANCB126

23 

Phư ng pháp dạy học AN 

1 
  2    

2 

25.  ANCB127

24 

Phư ng pháp dạy học AN 

2 
      2   

2 

26.  ANCB128

15 

PP nghiên cứu khoa học      1 
1 

27.  ANCB129

24 

Múa c  bản      2   
2 

28.  ANCB130

25 

Thực hành giảng dạy 

Âm nhạc 

    2  
2 

29.  ANCB131

25 

Hát Dân ca     2  
2 

30.  ANCB132

26 

Chép nhạc trên vi tính      2 
2 

B2.2. Học phần tự chọn:  4 TC 

1. ANCT133

26 
Hát đồng ca- Hợp xướng 

     2 
4 

2. ANCT134

26 
Sáng tác ca khúc 

     2 
 

3. ANCT135

26 
Phư ng pháp biên đạo múa 

     2 
4 

4. ANCT136

26 

Mĩ học Âm nhạc      2 
 

TỔNG CỘNG 6 6 8 12 11 10 53 

 B3. Thực tập sư phạm        

          6 đvtc 

TT MãHP Học phần 
Năm I Năm II Năm III Toàn 

khóa HK HK HK K H H
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I II III H 

IV 

K 

V 

K 

VI 

1. TTC0012

4 

Thực tập sư phạm 1       2   

6 
2. TTC0024

6 

Thực tập sư phạm 2         4 

  

  

B4. Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp                      5 đvtc 

B5. Các học phần chuyên môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp  
 

 

TT Mã HP Học phần 

Năm I Năm II Năm III 

H

K 

I 

HK 

II 

HK 

III 

K

H 

IV 

H

K 

V 

HK VI 

1. ANC1123

5 

Đọc và Ghi nhạc      3  

2. ANC1262

5 

PPGD Âm nhạc      2  

3. ANC1362

6 

Phối đồng ca-hợp 

xướng 

     2 

4. ANC1373

6 

RLNVSP và 

UDCNTT trong dạy 

học ÂN 

     3 

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần 

9.1. Những nguyên  lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin                         

…đvtc 

9.2. Đường lối cách mạng  của Đảng Cộng sản Việt Nam      

…..đvtc 

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh                     

…..đvtc 

9.4. Giáo dục pháp luật            

…đvtc 

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 

Stt Họ tên Trình độ Chuyên ngành Ghi chú 

1 Nguyễn Mạnh Hiền Cử nhân SP Âm nhạc Tổ trưởng 

2 Hồ Ngọc Khải Th. sĩ SP Âm nhạc  

3 Trần Công Tịnh Cử nhân SP Âm nhạc  

4 Nguyễn Lê Quân Cử nhân SP Âm nhạc  

5 Nguyễn Phú Quốc Cử nhân SP Âm nhạc  
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6 Đinh Văn Luận Cử nhân SP Âm nhạc  

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1.  Các phòng thí nghiệm:  

11.2. Thư viện: 

11.3. Nhạc cụ: 02 đàn Piano. 

 

CHỦ NHIỆM KHOA                                                         TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lãm                                                        Nguyễn Mạnh Hiền 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
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PHỤ LỤC 2 

Đ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

   TRƯỜNG CĐSP GIA LAI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TỔ ÂM NHẠC                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

 

 

 

 

Đ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1.Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 1 

                            Mã số: 1478623 

2.Số tín chỉ: 04 

3.Trình độ: CĐSP Âm nhạc (Năm thứ 2) 

4. Người lập: Nguyễn Mạnh Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, tháng 8 năm 2018 
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TRƯỜNG CĐSP GIA LAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỔ ÂM NHẠC                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

Đ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 1 

                          Mã số: 1478623 

2.Số tín chỉ: 04 

3.Trình độ: CĐSP Âm nhạc (Năm thứ 2) 

4. Phân bố thời gian:  

+ Lý thuyết: 26 tiết (28.9%) 

+ Thực hành: 30 x 2 = 60 tiết (66.7%) 

+ Kiểm tra: 4 tiết (4.4%) 

5. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết âm nhạc 1, 2 

                                         Đọc ghi nhạc 1, 2 

6. Mục tiêu học phần 

6.1. Kiến thức 

- Nắm được những kĩ thuật c  bản của đàn phím điện tử để có thể diễn tấu 

được một số tác phẩm Việt Nam và quốc tế. 

- Có những kiến thức tối thiểu về hòa thanh. 

6.2. Kỹ năng 

- Biết vận dụng hòa thanh để có thể phối âm, soạn phần đệm và đệm đàn 

một cách thành thạo cho các ca khúc được giảng dạy trong trường THCS, phục 

vụ cho công tác dạy học đạt hiệu quả cao. 

6.3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy học âm 

nhạc cho học sinh. 
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- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận 

những thông tin mới. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giới thiệu cấu trúc đàn phím điện tử. Giới thiệu các kĩ thuật c  

bản của tay phải, tay trái. Kĩ thuật luyện ngón trên giọng Đô trưởng, La thứ, giọng 

có 1 dấu hóa và ứng dụng đệm ca khúc. 

8. Nhiệm vụ của người học 

+ Dự lớp đủ số tiết qui định 

+ Thảo luận, làm việc nhóm, làm bài tập theo hướng dẫn của GV. 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập theo yêu cầu của môn học. 

+ Các yêu cầu khác 

9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc  

Đề cương bài giảng học phần Phương pháp học đàn phím điện tử 1 – Có tại 

thư viện Trường CĐSP Gia Lai. 

9.2. Tài liệu tham khảo  

- Nguyễn Xuân Tứ – Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử – NXB ĐH 

Sư phạm, 2007 – Có tại thư viện Trường CĐSP Gia Lai. 

- Lê Vũ – Phương pháp học đàn Organ Keyboard – NXB Trẻ, 2015. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Cho phép SV làm lại bài kiểm tra không quá 1 lần (trong trường hợp SV 

vắng có lí do) 

- Cho phép SV vắng không quá 20% số tiết theo qui định. 

- SV tham gia các hoạt động văn nghệ ngoài trường đạt thành tích, thì được 

cộng vào điểm học phần từ 0,5 - 1,0 điểm. 

- Có tài liệu bắt buộc, vở ghi chép. 

    11.Thang điểm: 10 

    12. Nội dung chi tiết của học phần 

TT NỘI DUNG SỐ TIẾT PTDH 

TST LT TH KT 

1 Chương 1: Tìm hiểu về đàn phím điện tử 

1. Vài nét lịch sử, vị trí và tác dụng của ĐPĐT 

19 8 

 

10 

 

1 Phòng 

nhạc 
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2. Công tác bảo quản. 

3. Làm quen với kĩ thuật c  bản của tay phải và tay 

trái 

4. Bài tập bổ trợ 

Kiểm tra thường xuyên 1 

 cụ 

2 Chương 2: Các kĩ thuật cơ bản điệu trưởng và 

phần đệm tự động 

1. Các quãng c  bản. 

2. Cấu tạo hợp âm 3 trưởng và thứ 

3. Tập đọc và đàn trên khóa fa và bè trầm tay trái 

4. Cách đệm hợp âm ngón kép 

5. Luyện tập ứng dụng đệm ngón kép vào tác phẩm 

6. Kĩ thuật ngón bấm thu hẹp và mở rộng 

7. Kĩ thuật bấm luồn ngón 1 

8. Hợp âm rải 

9. Hợp âm 3 và các thể đảo 

10. Bài tập bổ trợ 

Kiểm tra thường xuyên 2 

35 9 

 

 

 

 

 

 

25 1 Phòng 

nhạc 

cụ 

3 Chương 3: CÁC KĨ THUẬT CƠ BẢN TRÊN 

ĐIỆU THỨ VÀ CÁC VÒNG HÒA THANH 

THƯỜNG DÙNG 

1. Mối tư ng quan giữa thang âm C dur và a moll 

2. Điệu thức thứ tự nhiên, thứ hòa thanh và thứ giai 

điệu 

3. Ứng dụng và đệm đàn vào tác phẩm 

4. Vòng hòa thanh c  bản trên đàn với các mẫu đệm 

5. Tập đệm vòng hòa thanh c  bản số 2 

Kiểm tra thường xuyên 3 

6. Các âm hình đệm piano cho tác phẩm nhịp 2/4 và 

4/4 

7. Âm hình đệm nhịp 3/4 và 3/8 

36 9 25 2 Phòng 

nhạc 

cụ 
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8. Bài hỗ trợ tập ghép 2 tay khác nhịp 

9. Tập phối đ n giản hòa thanh cho ca khúc 

10. Vòng hòa thanh số 3 

11. Tập chuyển vòng hòa thanh số 3 sang các cung 

khác 

12. S  đồ vòng hòa thanh gam và dấu hóa tư ng ứng 

13. Cách tìm gam trưởng và thứ 

14. Luyện tập vòng hòa thanh xuống quãng 5 hệ 

diatonic 

15. Bài tập bổ trợ  

Kiểm tra thường xuyên 4 

 Tổng cộng 90 26 60 4  

                                                                                    

Gia Lai, ngày 01 tháng 8 năm 

2018 

    Trưởng bộ môn            Trưởng khoa                 Giảng viên 

 

 

 Nguyễn Mạnh Hiền             Nguyễn Văn Lãm                     Nguyễn Mạnh Hiền 

  

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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   TRƯỜNG CĐSP GIA LAI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TỔ ÂM NHẠC             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

 

 

Đ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 2 

                            Mã số: 1478633 

2.Số tín chỉ: 04 

3.Trình độ: CĐSP Âm nhạc (Năm thứ 2) 

4. Người lập: Nguyễn Mạnh Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia Lai, tháng 12 năm 2018 
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TRƯỜNG CĐSP GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỔ ÂM NHẠC                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

Đ  CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1.Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 2 

                          Mã số: 1478633 

2.Số tín chỉ: 04 

3.Trình độ: CĐSP Âm nhạc (Năm thứ 2) 

4. Phân bố thời gian:  

+ Lý thuyết: 26 tiết (28.9%) 

+ Thực hành: 30 x 2 = 60 tiết (66.7%) 

+ Kiểm tra: 4 tiết (4.4%) 

5. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết âm nhạc 1, 2 

                                         Đọc ghi nhạc 1, 2, 3 

                                         Phư ng pháp học đàn phím điện tử 1 

6. Mục tiêu học phần 

6.1. Kiến thức 

- Giúp sinh viên nắm được những kĩ thuật nâng cao của đàn phím điện tử 

như gam, các hợp âm, các dạng etude cho piano… để có thể diễn tấu được một 

số tác phẩm Việt Nam và quốc tế, đáp ứng mục tiêu học tập của giáo sinh CĐSP. 

- Có những kiến thức về hòa thanh, gam, thang âm 5 cung… 

6.2. Kỹ năng 

- Tiếp tục hoàn chỉnh kỹ năng ch i đàn và bổ sung kiến thức cần thiết để 

có thể đệm đàn và viết hòa âm đ n giản cho ca khúc của các lớp 6 – 7 – 8. 

- Diễn tấu được một số tác phẩm và bài kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế 

ở trình độ cao h n trên đàn phím điện tử 
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6.3. Thái độ 

- Sinh viên có lòng yêu nghề và có trách nhiệm với công việc dạy học âm 

nhạc cho học sinh. 

- Thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc sưu tầm, lựa chọn, tiếp nhận 

những thông tin mới. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần giúp sinh viên hoàn thiện kĩ năng đàn và phối âm đ n giản cho 

ca khúc THCS với các nội dung về gam, các hợp âm ba và bảy; luyện kỹ năng và 

hòa thanh trên đàn cho điệu thứ và thang âm nửa cung chromatic; thang âm 5 

cung pentatonic và ứng dụng… 

8. Nhiệm vụ của người học 

+ Dự lớp đủ số tiết qui định 

+ Thảo luận, làm việc nhóm, làm bài tập theo hướng dẫn của GV. 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập theo yêu cầu của môn học. 

+ Các yêu cầu khác 

9. Tài liệu học tập 

9.1. Tài liệu bắt buộc  

Đề cương bài giảng học phần Phương pháp học đàn phím điện tử 2 – Có tại 

thư viện Trường CĐSP Gia Lai. 

9.2. Tài liệu tham khảo  

- Nguyễn Xuân Tứ – Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử – NXB ĐH 

Sư phạm, 2007 – Có tại thư viện Trường CĐSP Gia Lai. 

- Lê Vũ – Phương pháp học đàn Organ Keyboard – NXB Trẻ, 2015. 

- Etude Burgmuller op100-25 – tài liệu nội bộ, 

- Inventions Bach – tài liệu nội bộ. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Cho phép SV làm lại bài kiểm tra không quá 1 lần (trong trường hợp SV 

vắng có lí do) 

- Cho phép SV vắng không quá 20% số tiết theo qui định. 

- SV tham gia các hoạt động văn nghệ ngoài trường đạt thành tích, thì được 

cộng vào điểm học phần từ 0,5 - 1,0 điểm. 

- Có tài liệu bắt buộc, vở ghi chép. 

    11.Thang điểm: 10 
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    12. Nội dung chi tiết của học phần 

TT NỘI DUNG SỐ TIẾT PTDH 

TST LT TH KT 

1 Chương 1: Gam và các hợp âm ba và bảy 

1. Gam G trưởng 

2. Hợp âm rải các loại 

3. Hợp âm 

4. Bài tập bổ trợ 

5. Hợp âm ba 

6. Hợp âm bảy 

7. Bài luyện kỹ thuật Etude 

Kiểm tra thường xuyên 1 

19 8 

 

10 

 

 

1 Phòng 

nhạc cụ 

2 Chương 2: Luyện kỹ năng và hòa thanh trên 

đàn cho điệu thứ và thang âm nửa cung 

(chromatic) 

1. Luyện gam và hợp âm rải 

2. Biến thể của hợp âm ba rải 

3. Vòng hòa thanh thứ 

4. Bài tập bổ trợ 

Kiểm tra thường xuyên 2 

35 9 

 

 

 

 

 

 

25 1 Phòng 

nhạc cụ 

3 Chương 3: Thang âm 5 cung (pentatonic) và 

ứng dụng 

1. Thang âm 5 cung trưởng 

2. Thang âm 5 cung thứ 

3. 5 điệu thức của thang âm 5 cung 

4. Nhân các “tế bào” (cell) của thang âm trưởng 

và thứ 5 cung 

Kiểm tra thường xuyên 3 

5. Viết hòa thanh cho ca khúc 

6. Vận dụng các cách phối hòa thanh cho ca khúc 

7. Bài tập bổ trợ  

36 9 25 2 Phòng 

nhạc cụ 
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Kiểm tra thường xuyên 4 

 Tổng cộng 90 26 60 4  

                                                                                  

   

 Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2018 

Trưởng bộ môn            Trưởng khoa                 Giảng viên 

 

 

 Nguyễn Mạnh Hiền              Nguyễn Văn Lãm                   Nguyễn Mạnh Hiền 

  

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ H NH  NH 

Học tập môn Soạn đệm ca khúc tại Trường CĐSP Gia Lai 

Tác giả: Nguyễn Phú Quốc 

Thời gian: Tháng 2 năm 2019 
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