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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là cơ sở giáo dục hợp nhất từ 4 

trường ở tỉnh Kon Tum từ cuối năm 2017. Trong 5 khoa đang hoạt động, 

khoa Sư phạm thực hiện sứ mạng của trường với mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên dạy học các bậc: Mầm non, Tiểu học, THCS ở trình độ CĐ, Trung 

cấp. Trong đó, ngành SPAN có bề dày truyền thống, góp phần tạo nguồn giáo 

viên dạy học âm nhạc phổ thông cho tỉnh Kon Tum và khu vực Bắc Tây 

Nguyên. Hiện nay, chương trình chuyên ngành CĐSP Âm nhạc được trường, 

khoa phê duyệt, triển khai có nhiều môn học, tập trung hình thành kỹ năng 

nghề nghiệp như: Hát, Đàn phím điện tử, Hình thức và thể loại âm nhạc, Hát 

dân ca, Âm nhạc cổ truyền Việt Nam... trong đó môn Đọc- Ghi nhạc cùng Lý 

thuyết âm nhạc đóng vai trò hình thành kiến thức âm nhạc cơ bản, điều kiện 

tiên quyết giúp SV phát triển năng lực cá nhân: nghe, đọc, hiểu âm nhạc, đáp 

ứng chuẩn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Kon Tum. Với đặc 

điểm là môn thực hành, quá trình dạy học Đọc- Ghi nhạc đòi hỏi GV hoàn 

thiện nhiều kỹ năng như: soạn giáo án, đọc mẫu bài xướng âm, tổ chức, 

hướng dẫn SV học tập, đặc biệt yêu cầu GV diễn tấu thành thạo đàn Piano 

(hoặc Đàn phím điện tử) nhằm đáp ứng chất lượng dạy, giúp SV hiểu bài, tiến 

hành tự học, tự luyện tập, chủ động tích lũy kiến thức âm nhạc.  

Thực tế môn Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

đang gặp một số khó khăn như: cơ sở vật chất hạn chế, chỉ có đàn Piano là 

phương tiện trực quan. Trường và khoa chưa tổ chức biên soạn giáo trình môn 

Đọc- Ghi nhạc, hiện nay sử dụng bộ giáo trình thuộc dự án đào tạo giáo viên 

THCS do Bộ GD&ĐT ban hành. Do đó, GV tìm kiếm nguồn tài liệu, sách từ 

nhiều cơ sở đào tạo khắp cả nước: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc 

viện Tp.HCM, Học viện Âm nhạc Huế, ĐHSP Nghệ thuật TW… để chủ động, 

tích cực xây dựng bài giảng, mở rộng số lượng bài học cho SV tham khảo, thực 

hành. Những hạn chế trên tạo nhiều áp lực, thách thức cần đổi mới môn Đọc- 
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Ghi nhạc trong bối cảnh hiện nay. Mặc dù đội ngũ GV dạy môn Đọc- Ghi 

nhạc đầy đủ năng lực, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, nhưng đặc điểm đầu 

vào trường tuyển chủ yếu là SV có xuất thân từ vùng sâu, vùng xa, vùng khó 

khăn, nơi đồng bào thiểu số sinh sống, do đó chất lượng thí sinh thấp, ít bộc 

lộ năng khiếu âm nhạc. Một vài SV chưa yêu thích nghề giáo viên dạy âm 

nhạc phổ thông, đi học do sức ép từ gia đình dẫn đến chất lượng, kết quả học 

tập Đọc- Ghi nhạc chưa tốt. 

Để môn Đọc- Ghi nhạc phát huy hiệu quả, phát triển kỹ năng thực hành 

âm nhạc SV, những yếu tố như: hoàn thiện giáo trình, tăng hàm lượng làn 

điệu dân ca, bổ sung thang âm Tây Nguyên vào học phầm môn Đọc- Ghi 

nhạc, đồng thời đáp ứng thực tế xã hội, đưa nhịp điệu, tiết tấu nhạc nhẹ phổ 

biến, thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc, để SV sau 

khi ra trường có thể làm việc hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau từ 

dạy âm nhạc trong trường phổ thông đến tổ chức hoạt động âm nhạc cho học 

sinh. Với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ GD&ĐT chuẩn 

bị triển khai từ năm học 2019- 2020, môn âm nhạc xuất hiện toàn bộ 3 cấp: 

Tiểu học, THCS, THPT. Đây là điều kiện để trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum, khoa Sư phạm đổi mới dạy học âm nhạc, trong đó có môn Đọc- 

Ghi nhạc.    

Từ lý do, nguyên nhân thực tế trên, tôi chọn đề tài “Dạy học Đọc- Ghi 

nhạc cho sinh viên cao đẳng sư phạm âm nhạc tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum” góp phần xây dựng, đổi mới nội dung dạy học môn Đọc- 

Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum giai đoạn hiện nay. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Khi tiến hành thực hiện luận văn, những công trình âm nhạc, sách, tài 

liệu liên quan dạy học Đọc- Ghi nhạc được sử dụng, làm căn cứ nghiên cứu: 

Về giáo trình đang áp dụng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: 

- Đọc- Ghi nhạc (2003 - tập 1, 2) tác giả Nguyễn Hoành Thông, Phạm 

Thanh Vân [40]. Đây là giáo trình do Bộ GD&ĐT ban hành, thuộc dự án đào 
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tạo giáo viên THCS. Nội dung tập trung hoàn thiện, phát triển kỹ năng Đọc- 

Nghe- Ghi nhạc trình độ CĐSP Âm nhạc, cung cấp một số phương pháp thực 

hành để SV rèn luyện, tăng cường khả năng học môn Đọc- Ghi nhạc. 

- Cuốn: Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc dành cho Trung học 9 và 11 

năm [15] sử dụng chính thức dạy học Đọc- Ghi nhạc tại Nhạc viện Tp.HCM. 

Toàn bộ tài liệu có hơn 1000 bài xướng âm của 157 tác giả trong, ngoài nước, 

trình bày nhiều làn điệu dân ca Việt Nam và 26 quốc gia khác. Đồng thời tài 

liệu đề cập những trường phái âm nhạc trên thế giới qua phần trình bày giai 

điệu thanh nhạc, khí nhạc, từ 1 bè đến nhiều bè. 

- Giáo trình ký xướng âm trình độ 2, (2000) [13], 2 tác giả Phạm Tú 

Hương, Phạm Thanh Vân dành cho bậc Trung cấp âm nhạc chuyên nghiệp hệ 

7 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giáo trình đưa vào kiến 

thức âm nhạc: cách đọc ghi nhạc, lý thuyết âm nhạc… trên cơ sở áp dụng 

phương pháp dạy học ký xướng âm trên thế giới. 

- Tài liệu môn xướng âm giọng C-dur và a-moll cho hệ ĐHSP Âm nhạc 

(2016) [24] tác giả Nguyễn Thị Tố Mai (chủ biên), Nguyễn Đắc Quỳnh, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Khải. Tài liệu này biên soạn theo nội dung 

chương trình môn Xướng âm học phần I hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW chủ yếu biên soạn các bài xướng âm; phần luyện gam, quãng, 

tiết tấu. Ngoài ra tuyển chọn thêm một số bài xướng âm, dân ca, ca khúc… 

nhiều tác giả trong, ngoài nước. 

Trong các giáo trình trên, một số bài phù hợp, tuy vậy còn nhiều bài có 

độ khó hơn so với 4 học phần Đọc- Ghi nhạc trình độ CĐSP Âm nhạc ở 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Vì vậy, GV phải biên soạn, lựa chọn 

từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau đưa vào dạy học. 

 Về các công trình nghiên cứu: 

 - Đề cương bài giảng Ký - Xướng âm hệ CĐSP Âm nhạc, đề tài nghiên 

cứu của Trịnh Hoài Thu (2011) 
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- Nguyễn Huy Bình - Dạy học Ghi âm cho SV ngành ĐHSP Âm nhạc, 

Trường Đại học Đồng Tháp, Luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp 

dạy học âm nhạc, khóa 4 trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Hồ Thị Thúy Hồng - Nghiên cứu biên soạn tài liệu Xướng âm cho SV 

hệ Trung cấp Thanh nhạc, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, 

Luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, khóa 4 

trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Phan Thị Thịnh - Rèn luyện kỹ năng Ghi nhạc cho SV CĐSP Âm 

nhạc, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, Luận văn thạc sĩ ngành Lý luận 

và phương pháp dạy học âm nhạc, khóa 4 trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Trần Thị Hiếu Trung - Rèn luyện kỹ năng thể hiện tiết tấu trong dạy 

học Ký xướng âm hệ CĐSP Âm nhạc, Luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học âm nhạc, khóa 4 trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Hoàng Diệu Linh - Nâng cao chất lượng dạy học môn Ký - Xướng âm 

cho SV CĐSP Âm nhạc, Trường Đại học Hạ Long, Luận văn thạc sĩ ngành Lý 

luận và phương pháp dạy học âm nhạc, khóa 5 trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Hiện nay, tại những cơ sở đào tạo âm nhạc như Học viện Âm nhạc Quốc 

gia Việt Nam, Nhạc viện Tp.HCM, Học viện Âm nhạc Huế, ĐHSP Nghệ thuật 

TW… có nhiều tài liệu, giáo trình, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học 

Đọc- Ghi nhạc. Tuy nhiên, chưa công trình nào đề cập phương pháp dạy học 

môn Đọc- Ghi nhạc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.  Vì vậy, đây 

là luận văn mới, không trùng lặp, trình bày thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi 

nhạc, nêu hiệu quả, giải pháp tiến hành đổi mới chương trình, học phần môn 

Đọc- Ghi nhạc, nâng cao chất lượng kỹ năng thực hành cho SV CĐSP Âm 

nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi thực tế 

xã hội. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Trình bày thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc trong chương trình 

âm nhạc, từ đó nêu hiệu quả đạt được, đổi mới nâng cao chất lượng dạy học 

môn Đọc- Ghi nhạc cho SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Nêu rõ thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc hệ CĐSP Âm nhạc, 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

 Trình bày cơ sở lý luận dạy học môn Đọc- Ghi nhạc. 

 Tìm hiểu, lựa chọn, soạn bài giảng từ nguồn tài liệu, giáo trình của 

nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc, đưa vào dạy học môn Đọc - Ghi nhạc. Đưa ra 

biện pháp đổi mới nâng cao chất lượng dạy học Đọc- Ghi nhạc cho SV CĐSP 

Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nội dung các học phần trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc, trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum 

- SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum học tập 

môn Đọc- Ghi nhạc. 

- Nghiên cứu chương trình, đề cương chi tiết, giáo trình, phương pháp giảng 

dạy môn Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Chương trình, bài giảng, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học môn 

Đọc- Ghi nhạc trong đào tạo CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum. 

- Tìm hiểu cách thức học tập, mức độ tiếp thu môn học của SV khóa 

trước (2001, 2002, 2003, 2005, 2007). 



 

 

6 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh: giáo trình chính thức, giáo 

trình tham khảo, phương pháp giảng dạy của giảng viên. 

 - Phương pháp thực hành đọc, ghi âm, tiết tấu. 

 - Phương pháp dạy và học của GV, SV trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn góp phần làm sáng tỏ thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc. 

Từ đó nêu những hiệu quả kiến thức đọc xướng âm, ghi âm vào học các môn 

âm nhạc khác trong chương trình đào tạo trình độ CĐSP Âm nhạc tại trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Đồng thời nêu một số biện pháp đổi mới môn 

học nhằm đáp ứng thực tiễn xã hội tại tỉnh Kon Tum.  

- Sau khi bảo vệ chính thức, hoàn thành chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng, 

luận văn là tài liệu tham khảo cho GV, SV trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum trong dạy học Đọc- Ghi nhạc. 

7. Bố cục 

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

có 3 chương. 

Chương 1: Tình hình dạy học âm nhạc và môn Đọc- Ghi nhạc tại trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

Chương 2: Thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc 

Chương 3: Hiệu quả và đổi mới môn Đọc- Ghi nhạc 
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Chương 1 

TÌNH HÌNH DẠY HỌC ÂM NHẠC VÀ MÔN ĐỌC- GHI NHẠC  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 

1.1. Những khái niệm 

1.1.1. Dạy và học 

Các nhà giáo dục học trên thế giới và Việt Nam luôn xác định dạy học là 

quá trình phát triển nhận thức con người, trong đó dạy là hoạt động tổ chức, 

hướng dẫn, xây dựng kế hoạch giúp người học đạt mục đích tiếp thu hệ thống 

kiến thức, đạt tới hiểu biết toàn diện một môn học, chương trình (hoặc khóa) 

học có định lượng, hàm lượng cụ thể, chi tiết. Để tiến hành dạy và học trong 

khoảng thời gian nhất định (kỳ học), các phương tiện cùng phương pháp 

(tiếng Anh: method) dạy học đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ chặt 

chẽ với học phần (còn gọi là môn học). Dạy và học luôn hướng đến kết quả 

(mục tiêu) đạt được qua kiểm tra, đánh giá, cụ thể hóa khối lượng tri thức 

giữa 2 chủ thể: người dạy và người học. Trong cuốn sách Giáo dục học, Phạm 

Viết Vượng đưa ra khái niệm: “dạy học là quá trình hoạt động của hai chủ 

thể, trong đó dưới sự tổ chức, hướng dẫn và điều khiển của giáo viên, học 

sinh nhận thức lại nền văn minh nhân loại và rèn luyện hình thành kỹ năng 

hoạt động” [47,tr.58]. 

Trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay, khái niệm dạy 

học có sự chuyển tiếp, lĩnh hội nhiều phương pháp từ các nước tiên tiến, phát 

triển. Đây là tư duy hội nhập được các nhà giáo dục trong nước tiến hành thực 

hiện cải cách giáo dục, tiêu biểu là hoàn thành chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể, bắt đầu thực hiện từ năm học 2019- 2020. Bên cạnh xu hướng 

tích hợp xuất hiện môn học trải nghiệm sáng tạo, một nội dung yêu cầu liên 

hệ thực tế nhiều hơn, giúp HS nhanh chóng thích ứng với thay đổi, diễn biến 

ngoài xã hội. Đây là cơ sở định hướng chương trình dạy học CĐSP, đặc biệt 

sư phạm Âm nhạc tại tỉnh Kon Tum hiện nay.     
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Quá trình dạy và học luôn vận động, chuyển tải hệ thống kiến thức giữa 

hình thức và nội dung đảm bảo tính liên kết chặt chẽ, biện chứng qua 5 yếu tố 

đóng vai trò cốt lõi: 

Những tri thức về xã hội loài người, tự nhiên, khoa học, nghệ thuật, kỹ 

thuật công nghệ, tất cả mang tính sáng tạo, yêu cầu hiểu biết vững vàng lý 

thuyết, chủ động, hoàn thiện kỹ năng thực hành. Đây là lĩnh vực nghề nghiệp 

phổ biến từ nhiều quốc gia phát triển, công nghiệp hóa cao đến những nước 

nông nghiệp đang trong giai đoạn phát triển.   

Tổ chức hoạt động giáo dục qua phương pháp xây dựng mối quan hệ 

đồng đẳng hành vi giao tiếp, liên kết chặt chẽ quá trình dạy và học thành khối 

tương tác đồng nhất, mục đích đạt hiệu quả tối ưu kiến thức nhân loại. Những 

đổi mới giáo dục giúp thế hệ sau tiếp nhận đầy đủ, trọn vẹn tri thức thế hệ 

trước qua nguồn tài liệu, sách, ấn phẩm khoa học, trong thực tiễn. 

Quá trình dạy và học xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi xã hội đương thời. Ví 

dụ: trong thế kỷ XIX ở Việt Nam, các triều đại phong kiến nhà Nguyễn tổ 

chức nhiều kỳ thi chọn người tài bằng chữ Nôm. Hiện nay, nhà nước ta tiến 

hành nhiều đợt thi, đánh giá trong từng lĩnh vực khác nhau bằng ngôn ngữ 

Việt (được Latin hóa). Do đó, vị thế giữa dạy và học tạo xu hướng mở với 

cách hiểu hoạt động dạy cung cấp phương pháp tiến hành xử lý, vận dụng 

kiến thức (lý thuyết) để người học chủ động vận dụng năng lực sáng tạo, hoàn 

thiện kỹ năng, mục đích biến đổi kiến thức người dạy sang tự nhận thức người 

học nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cần nhấn mạnh trình độ chuyên môn cao, 

nhân cách đạo đức tốt của người dạy ảnh hưởng, tác động tích cực tới người 

học, giúp người học hình thành động cơ học tập với chí ý, nghị lực, đam mê 

nghiên cứu, tạo nên kết quả xuất sắc, vượt trội.  

Tất cả phương tiện vật chất, công nghệ, môi trường sống giữ vai trò quan 

trọng trong dạy và học. Điều này liên quan, gắn bó quy trình đầu tư, khai thác 

hiệu quả giáo cụ trực quan khi tổ chức dạy học. Trong bối cảnh Việt Nam 

hiện nay, một trong nguyên nhân chênh lệch chất lượng giáo dục giữa: thành 
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thị- nông thôn, đồng bằng- hải đảo... xuất phát từ trang thiết bị, phương tiện 

vật chất dạy học. Tại thành thị, điều kiện dạy học thuận lợi hơn so với vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, ngoài biển đảo.   

Chất lượng dạy học gắn liền quá trình cập nhật kiến thức mới, cách kiểm 

tra, đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó yêu cầu chuẩn hóa 

đầu vào, đầu ra luôn tác động (tích cực, tiêu cực) tổ chức giáo dục, đào tạo. 

Có thể nêu đặc điểm dạy học chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ phương Tây 

như: Piano, Violin, Guitar, Saxophone với ngành Toán, Vật lý. Nếu như quy 

trình dạy học biểu diễn nhạc cụ (chuyên nghiệp) tiến hành theo phương pháp 

1 thầy 1 trò thì dạy học Toán, Lý luôn dạy học theo số đông (không dạy cá 

nhân). Với người học Piano, phương pháp đánh giá bằng hình thức biểu diễn 

trên sân khấu, còn học Toán, Lý là bài lý thuyết và trong thực nghiệm. Những 

yêu cầu chuyên biệt kiểm tra, đánh giá trong từng lĩnh vực khoa học xã hội, tự 

nhiên, nghệ thuật tạo nên quy trình dạy và học, đảm bảo chất lượng đào tạo 

cao, chuyên sâu.  

Như vậy, sự phối hợp đồng thời giữa hoạt động dạy và học tạo nên đồng 

bộ, tương tác chặt chẽ qua hình thức tổ chức, hướng dẫn của người dạy giúp 

người học lĩnh hội nhanh chóng kiến thức từ lý thuyết đến thực hành (hoặc 

trải nghiệm) chủ động qua cách hoàn thiện kỹ năng thực tiễn. Để hiểu rõ hơn 

khái niệm dạy học được Phạm Viết Vượng nêu trên cần xác định 2 chủ thể: 

người dạy, người học cùng phương pháp tổ chức hoạt động. 

- Với người dạy: với nghĩa dạy học là quá trình hoạt động gắn bó giữa 

kinh nghiệm cá nhân (người dạy), yếu tố xã hội, khả năng chuyên môn, đảm 

bảo đưa ra nguyên tắc, phương pháp phù hợp quy luật vận động biện chứng. 

Nguyễn Ngọc Quang nêu bản chất dạy với nghĩa: “là việc giáo viên điều 

khiển quá trình học sinh chiếm lĩnh khái niệm khoa học, phát triển và hình 

thành nhân cách học sinh” [38,tr.60]. Trong đó xác định vai trò người dạy 

phải đạt trình độ chuyên môn cao (từ đại học đến cao học, tiến sĩ), hiểu, nắm 
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vững đặc điểm tâm lý, khả năng biến đổi nhanh trạng thái từ tiếp thu thụ động 

sang chủ động của người học. 

Chức năng điều khiển (người dạy) truyền đạt đầy đủ kiến thức giúp 

người học hòa nhập nhanh môi trường học tập, do đó hoạt động dạy liên quan 

mật thiết đến sư phạm tâm lý, đảm bảo các nội dung: 

Định hướng người học hiểu rõ toàn bộ tri thức, tích cực trải nghiệm thực 

tiễn qua phương pháp rèn luyện kỹ năng như: tự học, luyện tập, tự nghiên 

cứu. Trong đó, quy chuẩn yêu cầu nhân cách, lối sống nhằm xây dựng, hoàn 

thiện con người lao động có ích phục vụ xã hội, cộng đồng. 

Người dạy sử dụng hệ thống kiến thức tác động chủ thể người học qua 

biện pháp sư phạm, hình thành thói quen học tập chủ động, tự giác, đạt hiệu 

quả. Để giải quyết tính tích cực, người dạy nêu tấm gương, thành tích tiêu 

biểu từ con người cụ thể trong từng lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ dạy học âm 

nhạc có thể đưa ra hoàn cảnh lịch sử hình thành tác phẩm, động cơ, niềm đam 

mê từ nhiều nhạc sĩ thiên tài thế giới. Qua đó, xây dựng tinh thần quyết tâm, ý 

chí vươn lên, khổ luyện, hoàn thành khối lượng học tập.   

Đưa ra phương pháp dạy giúp người học lĩnh hội nhanh kiến thức từ đơn 

giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Đặc biệt chú trọng yếu tố thực hành, trải 

nghiệm thực tế chuyên môn, giúp người học tâm lý tiếp thu kiến thức thoải 

mái, phẩn khởi, tự tin bản thân. 

- Với người học: Phạm Viết Vượng nêu khái niệm: “người học là chủ thể 

của hoạt động học tập, có ý thức, chủ động tích cực, sáng tạo trong nhận thức, 

rèn luyện nhân cách” [47,tr.55]. Nguyễn Ngọc Quang bổ sung tính thống nhất 

hữu cơ giữa người học và hoạt động học: “là quá trình tự giác, tích cực, tự 

chiếm lĩnh khái niệm khoa học, dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên” 

[38,tr.57]. Hai khái niệm trên tập trung vai trò người học cùng hoạt động học, 

nhấn mạnh yếu tố học tập có ý thức, chủ động, đề cao tính tự giác, tự chiếm 

lĩnh kiến thức với ý nghĩa người học là chủ thể, trung tâm tiếp nhận, chuyển 

đổi tri thức từ dạy sang học. Vai trò người học xác định đúng mục đích, trả lời 



 

 

11 

câu hỏi: học để làm gì? Từ đó chủ động xây dựng thái độ rèn luyện, tăng 

cường khả năng sáng tạo, phương pháp, động cơ học tập. Là một trong hai 

chủ thể (dạy và học), hoạt động học luôn tiếp cận hệ thống tri thức, do đó, học 

có phương pháp, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh sống, năng lực cá nhân là yếu 

tố quan trọng giúp người học lĩnh hội kiến thức đầy đủ, tích cực. Câu hỏi: học 

để làm gì còn nêu mục đích học tập. Khi xác định mục tiêu rõ ràng, động cơ 

tiếp thu kiến thức củng cố niềm tin, sức mạnh tinh thần, gia tăng khả năng 

chịu đựng cường độ lao động, nghiên cứu, thực hành trong hoàn cảnh, thời 

gian khác nhau. Ví dụ, học chuyên ngành biểu diễn nhạc đàn, thanh nhạc, 

hoặc lý luận âm nhạc, sáng tác đòi hỏi người học cố gắng, phát huy hết phẩm 

chất, năng lực sáng tạo cá nhân. Trong đó, tự luyện tập, hoàn thành khối 

lượng kiến thức từ người dạy đóng vai trò quan trọng. Từ quá trình học tập, 

người học rèn luyện những kỹ năng như: đảm bảo tính vừa sức, phân bổ hợp 

lý thể lực, trạng thái tâm lý (hưng phấn, uể oải, buồn, vui), ứng dụng, triển 

khai kiến thức đạt hiệu quả cao nhất. Ở góc độ giáo dục, người học tiếp cận 

phương pháp học tập là một trong điều kiện để tiết kiệm công sức, thời gian, 

đồng thời tiếp thu nhiều kiến thức đạt chất lượng chuyên môn.   

Qua khái niệm về dạy và học trên cho thấy dạy học là quá trình hoạt 

động giữa người dạy và người học nhằm trao truyền, lĩnh hội tri thức nhân 

loại, quá trình đó luôn tương tác, phối hợp chặt chẽ, không tách rời. Chủ thể 

dạy đảm bảo nguyên tắc điều khiển, tổ chức, xây dựng kế hoạch, truyền đạt 

khối lượng kiến thức theo trình tự thời gian qua phương pháp dạy phong phú. 

Còn chủ thể học chủ động, tích cực lĩnh hội, tự rèn luyện, thực hành sáng tạo, 

phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, thói quen bản thân. Điều này hoàn toàn đúng 

khi áp dụng học môn âm nhạc, về lý luận học biểu diễn nhạc đàn khác với học 

lý thuyết, xướng âm như: học đàn yêu cầu luyện tập trực tiếp trên đàn, còn 

học xướng âm luôn nhìn vào bản nhạc để đọc vang âm thanh theo giai điệu, 

nhịp điệu, dấu lặng, ký hiệu sắc thái... 
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Từ những khái niệm dạy học nói chung và hoạt động của người dạy, 

người học dẫn đến khái niệm dạy học Đọc- Ghi nhạc trong quá trình dạy học 

âm nhạc cho đối tượng SV CĐSP Âm nhạc. 

1.1.2. Dạy học Đọc- Ghi nhạc 

Trong hệ thống kiến thức âm nhạc như: Lý thuyết âm nhạc, Phân tích, 

Hòa thanh, Hình thức tác phẩm, Đọc- Ghi nhạc (tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp là môn Ký- Xướng âm) là môn học bắt buộc ở tất cả trình độ: 

trung cấp, cao đẳng, đại học. Do điều kiện đặc thù tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum, từ trước đến nay ngành SPAN vẫn gọi môn học Ký- Xướng 

âm là Đọc- Ghi nhạc. Do đó, trong luận văn sử dụng Đọc- Ghi nhạc thay thế 

cho môn Ký- Xướng âm.  

Tầm quan trọng môn Đọc- Ghi nhạc trước hết trang bị cho người học 

hiểu, nắm vững hệ thống ký hiệu ngôn ngữ riêng trong âm nhạc, diễn tả qua 5 

dòng kẻ chính (và những dòng kẻ phụ) cùng nốt nhạc. Sự khác biệt giữa 

người học với không học âm nhạc thông qua cách đọc lưu loát, chính xác nốt 

nhạc ghi trong bản nhạc. Đây là yếu tố cốt lõi nội dung môn Đọc- Ghi nhạc. 

Như vậy, Đọc- Ghi nhạc là điều kiện tiên quyết, cơ bản trang bị người học 

hiểu, cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, nội dung âm nhạc trình bày trong những bản 

phổ khác nhau.  

Dạy và học Đọc- Ghi nhạc là quá trình mang tính đặc thù, chuyên biệt, 

ghi nhạc giúp người học chuyển đổi từ trạng thái nghe âm nhạc vang lên sau 

đó viết thành nốt nhạc trên 5 dòng kẻ, đảm bảo chính xác, đúng sắc thái, cao 

độ, trường độ, cường độ... ngoài ra phân biệt từng nhạc cụ diễn tấu, giọng hát 

(đơn ca, tốp ca, hợp ca...). Với người học âm nhạc chuyên nghiệp, môn Đọc- 

Ghi nhạc (Ký- Xướng âm) được rèn luyện từ những năm đầu tiên hệ trung cấp 

dài hạn, kéo dài tới trình độ đại học (kết thúc ở năm thứ 2). Đây là quá trình 

học tập lâu dài, gian khổ với nhiều mức độ từ dễ đến khó. Tầm quan trọng của 

môn Đọc- Ghi nhạc trong đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp được Nguyễn 

Trọng Ánh khẳng định:  
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“ Trong chương trình đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, các môn Ký- 

Xướng âm, luyện tai nghe, các môn lý thuyết như: Hòa âm, Phức 

điệu, Hình thức âm nhạc, Phân tích tác phẩm, Lý thuyết âm nhạc cơ 

bản... giữ một vai trò quan trọng. Ngoài chức năng trang bị cho 

người học những kiến thức về lý thuyết và kỹ năng thực hành để 

phát triển chuyên môn, khối kiến thức này giúp người học nâng cao 

năng lực tư duy sáng tạo cùng trình độ thẩm mỹ âm nhạc”[31,tr.20].   

Như vậy, môn Đọc- Ghi nhạc (Ký- Xướng âm) trong âm nhạc chuyên 

nghiệp trang bị cho người học kiến thức đầy đủ, toàn diện, từ đó phát triển 

trình độ chuyên môn trong biểu diễn, sáng tác, lý luận âm nhạc. Đồng thời là 

kiến thức cơ bản nâng cao năng lực sáng tạo, yếu tố cơ bản với đào tạo âm 

nhạc bác học. 

Từ môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, các trường ĐH, CĐ có ngành sư 

phạm âm nhạc đã mô hình hóa lượng kiến thức âm nhạc, trong đó có môn Ký- 

Xướng âm mà trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chuyển thành môn 

Đọc- Ghi nhạc với 2 nội dung chủ đạo: Đọc/Xướng âm và Ghi nhạc/Ký âm 

cung cấp cho người học cách đọc chính xác cao độ, trường độ, đúng ký hiệu 

sắc thái âm nhạc như: to, nhỏ, nhanh, chậm, legato/liền tiếng, staccato/ngắt 

tiếng, non legato/rời tiếng...   

Về thuật ngữ, xướng âm trong tiếng Việt được phiên ngữ theo âm Hán- 

Việt có nguồn gốc từ tiếng Ý: Solfeggio, tiếng Pháp: Solfège, tiếng Anh có 2 

từ: Solfeggio hoặc Solmization, tiếng Đức là Solfeggio… Tuy vậy, trong thực 

tế Đọc/Xướng âm phổ biến, thông dụng theo tiếng Ý: Solfeggio. Về nghĩa, 

Solfeggio (tiếng Ý) là bài luyện giọng, còn Solfège (tiếng Pháp) yêu cầu đọc 

tên nốt đúng cao độ, trường độ, tiết tấu, sắc thái. Với tiếng Anh là một bài tập 

đọc nhạc nhưng phát âm chính xác cao độ tên nốt nhạc theo 7 bậc cơ bản, bắt 

đầu bằng nốt Đô (âm chủ trong Model Ionian). 

Sự phát triển các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, phổ thông ở Việt 

Nam từ sau 1975 đến nay tạo cho môn Đọc- Ghi nhạc vị thế trọng yếu, kết 
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hợp với Lý thuyết âm nhạc (phiên bản gốc của tác giả V.A.Vakhramêep được 

2 nhà lý luận âm nhạc Việt Nam: Nguyễn Xinh, Vũ Tự Lân dịch nguyên văn 

từ tiếng Nga). Để hiểu hơn quan niệm Đọc/Xướng âm, trong cuốn sách Giáo 

trình Đọc- Ghi nhạc, 2 tác giả Nguyễn Hoành Thông, Phạm Thanh Vân xác 

định: “Đọc/Xướng âm là một môn có vai trò rất quan trọng, giúp cho người 

học từ có năng khiếu trở thành có năng lực thực hành âm nhạc... tiếp thu và 

cảm thụ tốt các môn học âm nhạc khác” [40,tr.3]. Mở rộng và có hàm nghĩa 

cụ thể hơn, trong cuốn sách: Phương pháp xướng âm nhạc sĩ Doãn Mẫn giải 

thích: “là môn học đọc các dấu nhạc thành điệu” [25,tr.3]. Như vậy, từ thuật 

ngữ: Solfeggio(tiếng Ý), trong tiếng Việt: Đọc/Xướng âm là khái niệm dùng 

giọng người để đọc/hát đúng, chính xác cao độ, trường độ, sắc thái toàn bộ 

nốt nhạc và ký hiệu ghi trong bản nhạc. 

Khái niệm Đọc/Xướng âm xuất phát từ yêu cầu nắm vững sự phát triển 

liên tục đường nét giai điệu (theo chiều ngang), các bè/thành phần khác (theo 

chiều dọc) trong bản phổ. Mục đích hiểu rõ ý đồ sáng tác, sắc thái âm nhạc 

diễn biến đa dạng được nhạc sĩ chuyển tải trong tác phẩm. Ngoài ra, 

Đọc/Xướng âm giúp người học âm nhạc nhận biết làn điệu dân ca ghi/ký âm 

thành bản nhạc với ý nghĩa chuyển đổi giá trị, ý nghĩa âm nhạc viết trên giấy 

thể hiện thành âm điệu khác nhau qua giọng hát/xướng của con người.  

Đối lập Đọc/Xướng âm là Ghi nhạc/Ký âm với cách hiểu ngược lại, sử 

dụng tai nghe giai điệu (hoặc hợp âm) chuyển hóa âm thanh vang lên ghi lại 

nốt nhạc cùng ký hiệu thành bản nhạc. Thuật ngữ Ghi nhạc/Ký âm trong tiếng 

Ý: notazione, tiếng Pháp: notation hoặc dictees musicales, tiếng Anh: 

notation, tiếng Đức: notation hoặc notenschrift… ý nghĩa những từ này được 

diễn giải là nghe và ghi lại âm nhạc thành ký hiệu nhạc. Trong tiếng Việt: Ký 

âm là từ theo âm Hán Việt với phiên ngữ: ký là ghi, âm là âm thanh. Ghi/Ký 

âm có nghĩa dùng tai nghe âm thanh sau đó ghi lại thành bản nhạc, đảm bảo 

chính xác cao độ, trường độ, sắc thái… Như vậy Đọc- Ghi nhạc là 2 phương 

pháp đối lập: Đọc/Xướng âm dùng giọng người chuyển đổi các nốt nhạc (và 
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ký hiệu âm nhạc) để âm nhạc vang lên, còn Ghi/Ký âm sử dụng tai nghe âm 

thanh viết lại nốt nhạc (và ký hiệu âm nhạc) thành bản phổ. Đọc/Xướng âm sử 

dụng phương pháp chuyển ký hiệu âm nhạc trên bản nhạc thành giai điệu qua 

giọng người. Ghi/Ký âm diễn biến ngược lại, chuyển âm nhạc được diễn tả 

bằng giọng hát và âm sắc nhạc khí thành bản nhạc. Đọc/Xướng âm yêu cầu 

người học hiểu và hát đúng, chính xác tác phẩm âm nhạc (hoặc làn điệu dân 

ca). Còn Ghi/Ký âm yêu cầu người học dùng tai nghe viết lại đầy đủ ký hiệu 

âm nhạc thành bản nhạc. 

1.2. Khái quát trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và khoa Sư phạm 

1.2.1. Giới thiệu sơ lược trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum  

Ngày 24/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết 

định 1671/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum trên cơ sở sáp nhập 4 trường khác nhau đang hoạt động trong tỉnh Kon 

Tum: trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum, trường Cao đẳng Sư phạm 

Kon Tum, trường Trung cấp Y tế Kon Tum và trường Trung cấp Nghề Kon 

Tum. 

Theo thông tin trên website cdcdkontum.edu.vn: Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum là trường công lập, được UBND tỉnh Kon Tum giao thực hiện 

các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, hợp tác: 

-  Tổ chức đào tạo 3 trình độ: Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp;  

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo 

yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người lao động;  

- Nghiên cứu kỹ thuật- công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo;  

- Tổ chức hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh. 

dịch vụ theo quy định pháp luật;  

- Hoạt động cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của 

pháp luật. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trực thuộc UBND tỉnh Kon 

Tum, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động 
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Thương binh và Xã hội; họat động theo Điều lệ trường cao đẳng và quy định 

của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có trụ sở chính tại 14 Ngụy Như 

Kon Tum, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum và các địa điểm đào tạo 

khác: số 347 Bà Triệu, phường Quyết Thắng và tổ 4, phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Kon Tum. 

Sau khi sáp nhập, hiện nay cơ cấu tổ chức của trường có 6 Phòng ban, 3 

Trung tâm trực thuộc: Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ và Thư viện; Trung tâm 

phát triển doanh nghiệp- Giới thiệu việc làm; Trung tâm Thực nghiệm- Cung 

ứng dịch vụ. Có 5 khoa đang hoạt động: Cơ bản; Kinh tế và nông lâm; Y; Kỹ 

thuật và Công nghệ; Sư phạm. Mặc dù mới thành lập, nhưng tiền thân là các 

trường có bề dày kinh nghiệm tổ chức đào tạo. Với nhiều ngành học đa dạng, 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tích cực mở rộng hình thức liên kết, 

tập trung hợp tác, liên kết nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài 

tỉnh Kon Tum, tạo nguồn lao động chất lượng cao, phát triển nhanh kinh tế, 

xã hội, văn hóa địa phương. Dựa theo đặc điểm tộc người (chủ yếu là người 

Ba Na), điều kiện địa lý (tiếng Ba Na đọc Kon Tum dịch nghĩa tiếng Việt là 

Làng Hồ) giữ vị trí đặc biệt, thuận lợi, có đường biên giới tiếp giáp 2 nước 

Lào, Campuchia (ngã 3 Đông Dương) trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

đang duy trì, hoàn thiện từng bước đội ngũ tri thức người dân tộc Bắc Tây 

Nguyên, đồng thời thường xuyên tiếp nhận học viên Lào, Campuchia, tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho các nước bạn, đây là nhiệm vụ hợp tác 

quốc tế quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức [xem PL2,tr.109] chỉ rõ mục tiêu đào tạo được 

trường xác định: đa cấp, đa ngành, đa hệ; tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tổ chức hoạt động sản xuất, 

dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, địa phương, cộng đồng. Cung cấp cho người 

học kiến thức cơ bản, thiết thực, hình thành kỹ năng nghề nghiệp, tạo lập giá 

trị, lợi ích bản thân, làm giàu gia đình, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát 
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triển địa phương, đất nước. Đến tháng 9/2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum có tổng số 267 cán bộ viên chức. Trong đó, lực lượng giảng dạy: 

155, học vị tiến sĩ: 4, thạc sĩ: 123, ĐH và trình độ khác: 28. 

1.2.2. Khoa Sư phạm 

Là đơn vị giữ vị trí quan trọng của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum. Cũng theo thông tin từ website cdcdkontum.edu.vn, khoa Sư phạm thực 

hiện nhiệm vụ đào tạo chủ yếu sau:  

- Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên các bậc, ngành học: Sư phạm Mầm non, 

Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Trung học cơ sở 3 mức độ: CĐ, Trung cấp, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên thuộc diện quy hoạch làm công tác 

quản lý ngành Mầm non, Tiểu học, THCS. 

- Tổ chức đào tạo các ngành, nghề ngoài sư phạm theo nhu cầu xã hội; 

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ CĐ cho mọi đối tượng ở nhiều lĩnh 

vực khác nhau có nhu cầu giảng dạy. 

- Tổ chức liên kết đào tạo với trường ĐH, CĐ trong nước, đào tạo nguồn 

nhân lực đạt trình độ ĐH, CĐSP với chuyên ngành nhà trường chưa đủ điều 

kiện đào tạo. Liên kết đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, đào tạo 

chuyên ngành sư phạm cho địa phương, đặc biệt với 2 nước láng giềng: Lào, 

Campuchia. 

Trong giảng dạy âm nhạc, hiện nay khoa Sư phạm có 2 GV, đã tốt 

nghiệp ĐH tại Học viện Âm nhạc Huế, trong đó 1 GV đã tốt nghiệp Cao học 

chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc do Học viện Âm 

nhạc Quốc gia liên kết đào tạo với Học viện Âm nhạc Huế, 1 GV hiện đang 

học Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại 

trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ của trường 

đề ra. Toàn bộ cán bộ, GV khoa Sư phạm có tổng số 24 người với 5 bộ môn: 

Âm nhạc- Mỹ thuật, Tâm lý giáo dục, Tự nhiên, Xã hội và Giáo dục Mầm 

non. Với bề dày lịch sử, khoa Sư phạm đang phát huy truyền thống, là lá cờ 

đầu trong phong trào dạy tốt, học tốt của trường. Hàng năm, tất cả cán bộ, GV 
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hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hăng hái tham gia nhiều hoạt động chung. 

Đội ngũ GV có kinh nghiệm giảng dạy, cố gắng, nỗ lực phấn đấu đạt chất 

lượng chuyên môn cao. GV Trần Kim Trọng Nghĩa ngoài giảng dạy nhiều 

môn Đọc- Ghi nhạc, đàn Keyboard, thường xuyên tham gia dàn dựng, phối 

khí dàn nhạc, trực tiếp biểu diễn các chương trình nghệ thuật vào dịp lễ, kỷ 

niệm lớn do UBND tỉnh Kon Tum tổ chức. Danh sách CB, GV khoa Sư phạm 

xem trong phụ lục [tr.107]. 

1.3. Kiến thức chuyên ngành âm nhạc, tình hình sinh viên và môn Đọc- 

Ghi nhạc 

Sau khi thành lập, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tích cực 

chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, đáp ứng 

tính linh hoạt, mềm dẻo, tiện ích cho người học. Khối lượng tín chỉ chuyên 

ngành âm nhạc sử dụng giảng dạy chung cho SV ngành Mầm non, Tiểu học 

và THCS ở trình độ CĐ (luận văn chỉ nêu khối kiến thức dạy ở trình độ CĐ). 

1.3.1. Mục tiêu đào tạo và khối kiến thức chuyên ngành âm nhạc   

Trong đào tạo trình độ CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum cho thấy phân bổ lượng kiến thức với mục tiêu giúp người học lĩnh 

hội nội dung cơ bản nhất của âm nhạc, điều này xuất phát từ chất lượng tuyển 

sinh đầu vào (chủ yếu là người dân tộc thiểu số vùng Bắc Tây Nguyên) với 

yêu cầu ở mức độ hiểu biết thông thường về âm nhạc sau khi hoàn thành cấp 

học THPT. Toàn bộ lượng kiến thức chuyên ngành âm nhạc có 48 tín chỉ 

dành cho CĐSP Âm nhạc, đảm bảo thực hiện 2 mục tiêu:  

- Mục tiêu chung: 

+ Đào tạo giáo viên CĐSP Âm nhạc: Mầm non, Tiểu học, THCS đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất 

nước.  

+ Các SV CĐSP được đào tạo có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, đảm 

bảo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học trong trường Mầm non, Tiểu học và 
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THCS, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể mới ban hành của Bộ GD&ĐT, có kỹ năng tự bồi dưỡng. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Về phẩm chất: có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; trung thành 

chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta, biết vận dụng khả năng 

sáng tạo vào dạy học, giáo dục học sinh. Có thái độ thân thiện, gần gũi, 

thương yêu, đối xử công bằng, được học sinh tin yêu. Có lối sống lành 

mạnh, trung thực, giản dị, là tấm gương cho học sinh noi theo.  

Yêu nghề dạy học, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Luôn 

đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp; ý thức rèn luyện năng 

lực giao tiếp, quan hệ tốt với cha mẹ học sinh, cộng đồng, ý thức vận động 

cha mẹ học sinh tham gia xây dựng nhà trường, giáo dục học sinh, thực 

hiện xã hội hoá giáo dục.  

Có ý thức hoàn thiện bản thân, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo, 

phát huy kinh nghiệm giáo dục.  

+ Về năng lực  

Kiến thức chuyên môn: 

Có kiến thức âm nhạc trình độ CĐSP đảm bảo đủ năng lực dạy các 

bậc học: Mầm non, Tiểu học và THCS. 

Được trang bị kiến thức âm nhạc làm tốt chuyên môn. Hiểu biết đầy 

đủ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá kết 

quả học tập rèn luyện học sinh bậc Mầm non, Tiểu học và THCS.  

Kỹ năng sư phạm: 

Có kỹ năng lập kế hoạch dạy học (từng năm học, từng học kỳ) theo 

chương trình, môn học, xây dựng bài giảng phong phú, sinh động. 

Có kỹ năng thiết kế bài giảng: xác định đúng yêu cầu, mục đích, nội 

dung cơ bản bài học, dự kiến phương pháp, sử dụng đồ dùng dạy học; biết 
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phân bố thời gian lên lớp, tổ chức hoạt động dạy học phù hợp từng môn 

học, trình độ học sinh; biết bổ sung, hoàn thiện bài giảng.  

Có kỹ năng lựa chọn, sử dụng hợp lý phương pháp dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực, tương tác với học sinh, các phương tiện, 

thiết bị dạy học thích hợp đạt mục đích đề ra. 

Có kỹ năng giao tiếp sư phạm.  

+ Về thái độ: trên cơ sở kiến thức âm nhạc và kỹ năng sư phạm, SV 

sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học âm nhạc bậc Mầm non, Tiểu học, 

THCS. Có ý thức vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức và kỹ năng 

được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục nhân cách, 

phát triển trí tuệ, thể chất con người Việt Nam.  

Từ mục tiêu chung và cụ thể nêu trên, khối kiến thức chuyên ngành âm 

nhạc gồm các môn học dưới đây: 

STT Học phần Học kỳ Số tín chỉ 

1 Lý thuyết âm nhạc 1 1 2 

2 Lý thuyết âm nhạc 2 2 2 

3 Đọc và ghi nhạc 1 1 2 

4 Đọc và ghi nhạc 2 2 2 

5 Đọc và ghi nhạc 3 3 2 

6 Đọc và ghi nhạc 4 4 2 

7 Hát 1 2 3 

8 Hát 2 3 3 

9 Hát tập thể 4 2 

10 Phương pháp học Đàn phím điện tử 1 3 3 

11 Phương pháp học Đàn phím điện tử 2 4 3 

12 Chỉ huy dàn dựng hát tập thể 5 3 

13 Lịch sử âm nhạc thế giới 2 2 

14 Lịch sử âm nhạc Việt Nam 3 2 

15 Hát dân ca 5 2 

16 Hình thức và thể loại âm nhạc 5 3 

17 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam 6 2 

18 Phương pháp dạy học âm nhạc 1 4 3 
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19 Phương pháp dạy học âm nhạc 2 5 2 

20 Thực hành sư phạm âm nhạc 5 3 
 

 Qua bảng biểu trên, tổng số tín chỉ môn chuyên ngành: 48 tín chỉ, bố trí 

từ kỳ 1 đến kỳ 6. Kiến thức âm nhạc cơ bản: Lý thuyết âm nhạc, Đọc- Ghi 

nhạc tâp trung 4 kỳ học, giúp SV hiểu, đọc thành thạo giai điệu ca khúc Mầm 

non, Tiểu học, THCS. Đồng thời luyện tai nghe, ghi lại giai điệu, câu nhạc 

trong một số bài hát Việt Nam (viết cho thiếu nhi) ở tốc độ chậm. Với môn 

khác yêu cầu đánh giá, kiểm tra bằng hình thức biểu diễn như: Hát, Đàn phím 

điện tử, SV bắt đầu học từ kỳ 2 (năm thứ I), kỳ 3 (năm thứ II) sau khi học Lý 

thuyết âm nhạc, Đọc- Ghi nhạc. Như vậy, kiến thức âm nhạc cơ bản là điều 

kiện tiên quyết để SV tiếp tục học các học phần tín chỉ yêu cầu chất lượng 

chuyên môn hơn ở năm thứ III như: Hình thức và thể loại âm nhạc, Âm nhạc 

cổ truyền Việt Nam (ở kỳ 5, 6) năm thứ III. 

Do điều kiện đặc thù của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, nơi đào 

tạo chủ yếu con em đồng bào dân tộc Tây Nguyên nên căn cứ thực tế, khoa 

Sư phạm cân đối lượng kiến thức âm nhạc, chưa đưa vào giảng dạy các môn 

học đòi hỏi trình độ tương đối chuyên sâu như: Hòa âm, Phân tích tác phẩm, 

Phức điệu, Sáng tác. Trong 3 năm (6 kỳ học) ở trình độ CĐ, những học phần 

âm nhạc là lượng kiến thức quan trọng, giúp SV tiếp cận từng bước, đảm bảo 

tính vừa sức, phù hợp khả năng của SV. Như vậy, khối kiến thức chuyên 

ngành âm nhạc dàn trải qua 6 kỳ học, bắt đầu từ Lý thuyết âm nhạc, Đọc- Ghi 

nhạc đến các học phần: Hình thức và thể loại âm nhạc, Âm nhạc cổ truyền 

Việt Nam biểu hiện qua đường diễn tiến thời gian dưới đây: 

BIỂU ĐỒ DIỄN TIẾN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH ÂM NHẠC 
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1.3.2. Chương trình, tài liệu và các học phần Đọc- Ghi nhạc 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là cơ sở đào tạo mới sáp nhập từ 

4 trường khác nhau từ cuối năm 2017, trong 2 năm qua, khoa Sư phạm cố 

gắng xây dựng giáo trình học phần, đảm bảo thực hiện theo chủ trương Bộ 

GD&ĐT trong giảng dạy. Với khung chương trình chuyên ngành âm nhạc, 

thực tế hệ thống tài liệu dạy học có nhiều, chủ yếu từ các nguồn khác nhau, 

trong đó tập trung vào sách, tài liệu đã xuất bản của Học viện Âm nhạc Quốc 

gia Việt Nam, Nhạc viện Tp.HCM, đồng thời tài liệu của trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và nhiều loại sách âm nhạc có 

giá trị học thuật. Với môn Đọc- Ghi nhạc, GV đang cố gắng xây dựng giáo 

trình hoàn chỉnh phục vụ công tác giảng dạy. Tuy vậy, trên thực tế do chưa có 

giáo trình nên hiện nay khoa Sư phạm sử dụng một số tài liệu: 

- Giáo trình Đọc- Ghi nhạc [40] 

- Tài liệu môn xướng âm giọng C-dur và a-moll cho hệ ĐHSP Âm nhạc 

[24] 

- Xướng âm năm I, II hệ trung cấp 11 năm [17,18] 

- Giáo trình Ký- Xướng âm trình độ 2 [13] 

Các tài liệu trên có tính ứng dụng thực tiễn tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum. Tuy nhiên, mức độ tiếp thu của SV không đồng đều, do đó 

khi triển khai, GV vận dụng, chọn lọc bài tập phù hợp dành cho SV là người 

dân tộc thiểu số Tây Nguyên, đồng thời đưa ra một số sách, giáo trình khác 

nhau để SV tham khảo, tự học, luyện tập.  

Khi xem xét nội dung tài liệu trên đưa vào dạy học môn Đọc- Ghi nhạc, 

khoa Sư phạm và GV căn cứ vào mục tiêu, chuẩn đào tạo chương trình âm 

nhạc, phù hợp tình hình thực tiễn, năng lực SV trong quá trình tuyển sinh 

những năm qua, giúp SV đạt yêu cầu, kết quả môn học trong kỳ thi, kiểm tra, 

đánh giá. Ngoài ra còn chọn lựa, bổ sung bài Đọc/Xướng âm từ nhiều nguồn 

khác, tạo tính đa dạng, phong phú, không nhàm chán, cứng nhắc để phương 

pháp dạy học diễn ra sinh động, linh hoạt, hứng khởi.  
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Như phần trên đã trình bày, môn Đọc- Ghi nhạc gồm 4 học phần, tổng số 

tín chỉ: 8, phân làm 4 kỳ, liên tục trong 2 năm (từ kỳ 1- 4), kết hợp môn Lý 

thuyết âm nhạc: 60 tiết. Mối liên hệ chặt chẽ giữa 2 môn học nhằm gia tăng, 

hỗ trợ SV hệ thống kiến thức âm nhạc cơ bản. Do môn Đọc- Ghi nhạc được 

xếp vào thực hành âm nhạc nên tính theo hệ số 2 (quy chế 43/2007 của Bộ 

GD&ĐT về đào tạo theo học chế tín chỉ), do đó tổng số tiết 4 học phần từ 120 

tiết (8 tín chỉ) chuyển đổi thành 180 tiết. Điều này khẳng định tầm quan trọng 

môn Đọc- Ghi nhạc với đào tạo CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum, là môn học có lượng tiết lý thuyết, thực hành chiếm tỷ lệ cao nhất 

trong chương trình chuyên ngành âm nhạc ở khoa Sư phạm. 

Trong tài liệu dạy học môn Đọc- Ghi nhạc có phân cấp mức độ từ dễ đến 

khó, đây là nội dung cơ bản thực hiện theo môn Ký- Xướng âm đang giảng 

dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với 7 cấp độ [13,tr.3]. Khi áp 

dụng vào chương trình chuyên ngành âm nhạc tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum, nội dung môn Đọc- Ghi nhạc rút lại thành 4 cấp độ với 4 học 

phần (đã nêu trên). Về thuật ngữ, tên các loại giọng, gam được viết theo tiếng 

Anh, Mỹ đang phổ biến trong một số sách, tài liệu âm nhạc ở phía Nam. Do 

đó, người viết luận văn sử dụng nhằm thống nhất ký hiệu, thuật ngữ. Còn 

tiếng Đức, Ý, Pháp sử dụng khi tham khảo, bổ sung. 

Nội dung các học phần như sau: 

- Học phần Đọc- Ghi nhạc 1: gồm 2 tín chỉ (45 tiết), học các giọng Đô 

trưởng: C major (viết tắt: C), La thứ: A minor (viết tắt Am), Sol trưởng: G 

major. Trong học phần 1 sử dụng nguồn tài liệu Xướng âm (năm thứ nhất hệ 

trung cấp 11 năm) [17], bổ sung cuốn Tài liệu môn xướng âm giọng C-dur và 

a-moll [24], cuốn Xướng âm hệ trung học dài hạn [26]. Tất cả sách, giáo trình 

trên tạo nên số lượng bài phong phú, giúp GV lựa chọn, thay thế nhằm phù 

hợp trình độ, khả năng của SV từ chưa biết nốt nhạc đến học một vài tháng. 

Có thể nêu ví dụ 1 bài xướng âm ở những tiết học đầu tiên dành cho SV 

CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: 
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Ví dụ 1: 

 

Sự kết hợp giữa Đọc- Ghi âm với Lý thuyết âm nhạc trong 2 học phần 

đầu tiên (1, 2) tạo ảnh hưởng tích cực, giúp SV ứng dụng nhanh lý thuyết và 

thực hành. Lý thuyết âm nhạc giúp SV hiểu rõ nốt nhạc, trường độ, khuông 

nhạc, khóa nhạc... qua đó đưa vào bài xướng âm. Với biện pháp này, SV tiếp 

cận, làm quen phương pháp học âm nhạc từ khi vào trường. 

Học phần Đọc- Ghi nhạc 1 trình bày 3 loại giọng: C, Am, G, mục đích 

giúp SV: 

+ Làm quen phương pháp học âm nhạc bài bản trong chương trình đào 

tạo CĐSP Âm nhạc. 

+ Xây dựng thái độ học tập, tiêu chí đạt được trong các môn âm nhạc. 

+ Phát triển năng khiếu âm nhạc, giúp SV tự tin, tăng cường động lực 

học tập.   

+ Định hướng, khuyến khích tinh thần cố gắng, chăm chỉ của SV. 

- Học phần Đọc- Ghi nhạc 2: ở kỳ 2 (năm thứ I) với 2 tín chỉ (45 tiết), 

nội dung gồm các loại giọng: Em, F, Dm. Nếu Em là giọng song song, tiếp 

nối G (từ kỳ 1), thì F và Dm có mối quan hệ giọng tương tự (cùng 1 dấu giáng 

ở hóa biểu) giúp SV củng cố, định dạng rõ ràng tính chất khác biệt giữa giọng 

trưởng (major) và thứ (minor). Toàn bộ 3 cặp giọng trưởng, thứ cách nhau 1 

dấu hóa (thăng: # và giáng: b) được GV trình bày qua nhiều bài xướng âm 

trong giờ lên lớp, giúp SV lĩnh hội, hiểu phương pháp, ứng dụng hiệu quả lý 

thuyết âm nhạc đã học. 

Cuối học phần Đọc- Ghi nhạc 1, 2, GV tiến hành kiểm tra, đánh giá theo 

tiến độ quy định của khoa Sư phạm. Kết quả học tập cho thấy đại đa số SV 

tiếp thu, hiểu bài, nhưng thái độ học tập chưa chăm chỉ, ít tự học, rèn luyện. 

Đây là tình trạng chung trong SV CĐSP Âm nhạc, để giải quyết, GV lên lớp 

khuyến khích, động viên SV học tập, đồng thời chỉ ra lỗi, thiếu sót như chểnh 



 

 

25 

mảng, lười học dẫn đến kết quả học tập không cao. Đồng thời tìm hiểu khó 

khăn trong đời sống, sinh hoạt khi SV xa nhà, gia đình, qua đó tạo điều kiện 

tốt nhất cho SV học môn Đọc- Ghi nhạc. Với bài tập xướng âm, ghi âm, GV 

căn cứ năng lực từng SV, tìm loại bài phù hợp giúp SV tiếp thu nhanh, tạo 

niềm tin bản thân trong quá trình học.  

- Học phần Đọc- Ghi nhạc 3: được bắt đầu từ kỳ 1 (năm thứ II), gồm 2 

tín chỉ (45 tiết), học phần được quy định các giọng: D, Bm và Bb (trong tiếng 

Anh, Mỹ: B là ký hiệu của Si, còn Si giáng là Bb) [43,tr.32]. Giai đoạn này, 

hầu hết SV có kỹ năng đọc tương đối thành thạo vị trí nốt nhạc, bậc âm. Đồng 

thời vận dụng ký hiệu, sắc thái trong lý thuyết âm nhạc vào bài xướng âm. 

Những yêu cầu cao hơn so với học phần 1, 2 như: lượng bài đa dạng tiết tấu, 

nhịp điệu, các dấu hóa bất thường, tăng cường giọng trưởng, thứ hòa thanh, 

giai điệu, giúp SV hoàn thiện hơn phương pháp đọc bài. Với một vài SV có 

năng khiếu từ khá đến giỏi, GV khuyến khích tìm đọc những bài xướng âm có 

độ khó như: chủ đề tác phẩm nhạc đàn, dàn nhạc với nhiều quãng nhảy xa. 

Ngoài ra, có thể đưa vào một số giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Achille- 

Claude Debussy, Maurice Ravel... kích thích phong trào học tập trong SV. 

Số lượng dấu hóa (ở hóa biểu) tăng lên (2 dấu hóa) tạo tính phức tạp mới 

đối với SV CĐSP Âm nhạc, vị trí chủ âm ở giọng có 2 dấu hóa đòi hỏi SV 

thực hành nhiều hơn để nắm vững lối tiến hành giai điệu, sự khác biệt giữa 2 

giọng: Bm và Bb. Yêu cầu SV đọc bậc âm (đi lên, đi xuống) từng giọng đóng 

vai trò quan trọng, đồng thời xác định âm 1 (âm chủ) cách nhau 1 quãng 8 

giúp SV có điểm tựa âm thanh khi đọc bài xướng âm. 

Nếu như phần Đọc/Xướng âm có thể giao bài vừa sức cho SV theo năng 

lực, trình độ cá nhân thì phần ghi nhạc gặp nhiều khó khăn. Đại đa số SV 

không thích, có thói quen ỷ lại, dựa dẫm vài SV có khả năng nghe tốt trong 

lớp. Do ghi nhạc là yêu cầu bắt buộc của học phần, thường diễn ra cuối giờ 

học nên phương pháp luyện tai nghe đóng vai trò chủ yếu. Để giải quyết, 

hướng dẫn SV tập trung, GV đánh câu mẫu ghi âm có giai điệu với quãng liền 
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bậc, giới hạn từ 2- 4 ô nhịp ở tốc độ chậm hoặc rất chậm. Tuy vậy, chuyển đổi 

trạng thái từ nghe âm thanh sang ghi lại là nội dung không dễ dàng với SV. 

Đây là điểm yếu cần khắc phục trong môn Đọc- Ghi nhạc.  

- Học phần Đọc- Ghi nhạc 4: từ đầu kỳ 2 (năm thứ II), gồm 2 tín chỉ (45 

tiết), nội dung học phần: Gm, A, F#m. Đây là học phần tương đối căng thẳng 

với SV, do lượng dấu hóa lên tới 3, đặc biệt là giọng F#m, SV khó xác định 

âm chủ (âm 1). Để giải quyết, GV cho SV đọc gam đi lên, đi xuống thành 

thạo nhằm ổn định bậc âm. Bài xướng âm chủ yếu từ cuốn Giáo trình Đọc- 

Ghi nhạc [40] cùng phương pháp hướng dẫn trong đó. Việc chú trọng loại 

nhịp như: 6/8, 3/4 với âm hình tiết tấu nhạc nhẹ như: Slow Rock, Ballad, 

Valse góp phần thay đổi không khí học tập. Một vấn đề trong môn Đọc- Ghi 

nhạc là ngoài số lượng bài trong tài liệu dạy học, cần mở rộng, chuyển soạn 

lại theo tiết tấu nhạc nhẹ, giúp SV cảm nhận sự gần gũi dạng ca khúc có phần 

phối khí nhạc nhẹ ở Việt Nam (sẽ trình bày kỹ trong chương 3). Đồng thời 

môn Đọc- Ghi nhạc có tiết luyện tiết tấu, những ứng dụng từ tiết tấu nhạc nhẹ 

khi đưa vào bài giảng thu hút SV học tập hơn. Điều này đỏi hỏi GV tận tâm, 

yêu nghề, khả năng biên soạn bài học, giúp SV hoàn thiện kỹ năng đọc nhạc. 

Quá trình kiểm tra, đánh giá cuối năm liên quan toàn bộ 4 học phần Đọc- 

Ghi nhạc. Phương pháp ôn tập, chuẩn bị thi hết môn học được GV tiến hành 

vào 2 tuần cuối. Phần thi sử dụng cách bốc thăm, SV chọn 1 trong nhiều bài 

xướng âm, có 5- 7 phút chuẩn bị. Tất cả các bài được phòng KT&ĐBCL niêm 

phong, chuyển xuống khoa Sư phạm, có xác nhận đội ngũ giám thị phòng. SV 

sau khi chuẩn bị (tự đọc bài) lên xướng âm trước hội đồng chấm. Về chất 

lượng học tập, hầu hết SV đọc được bài xướng âm, nhưng ghi nhạc, nhiều SV 

ít luyện tập nên kết quả chưa cao. 

Tóm lại, với 4 học phần Đọc- Ghi nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng  

Kon Tum và khoa Sư phạm xác định tầm quan trọng môn học, giúp SV nắm 

vững ngôn ngữ âm nhạc, sau khi hoàn thành học phần có thể chủ động 

đọc/xướng âm ca khúc Việt Nam, làn điệu dân ca ở mức độ tương đối thành 
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thạo. Qua những năm dạy học môn Đọc- Ghi nhạc, người viết luận văn nhận 

thấy trường, khoa Sư phạm cần biên soạn giáo trình để SV có tài liệu học tập, 

đồng thời thư viện trường bổ sung sách, tài liệu dạy học xướng âm khác. Từ 

đặc thù SV là người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tăng cường bài xướng âm 

có làn điệu dân ca Tây Nguyên. Vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa đảm bảo 

tính dân tộc trong đào tạo, giúp SV hướng về nguồn cội, tự hào truyền thống 

âm nhạc Việt Nam.  

Là môn học quan trọng, Đọc- Ghi nhạc có 4 phần học liên quan môn Lý 

thuyết âm nhạc tạo modul tương hỗ, liên kết chặt chẽ. Do đó, khi xây dựng 

giáo trình Đọc- Ghi nhạc, trường và khoa cần giao cho 1 nhóm cùng biên 

soạn đồng thời 2 môn: Đọc- Ghi nhạc và Lý thuyết âm nhạc. Hiện nay, giữa 2 

môn học mặc dù có phối hợp, nhưng tiến độ và nội dung chương trình chưa 

khoa học, bổ sung cho nhau. Một số phần học cuối trong Lý thuyết âm nhạc 

chưa đề cập đến như: hợp âm bảy, hợp âm bảy át và các thể đảo, giải quyết 

hợp âm bảy át, hợp âm bảy dẫn, hợp âm bảy dẫn bậc II... do giới hạn số tiết, 

trong đó nguyên nhân chính là thí sinh đầu vào chưa có điều kiện học âm 

nhạc. Để môn Đọc- Ghi nhạc đạt hiệu quả cần đổi mới tư duy, nâng cao ý 

thức của SV CĐSP Âm nhạc nơi đây.  

1.3.3. Tình hình học âm nhạc của sinh viên 

Như trên đã nêu, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là trung tâm đào 

tạo nhiều ngành nghề, trong đó có CĐSP Âm nhạc. Yếu tố địa lý, thành phần 

tộc người Bắc Tây Nguyên là đặc điểm chủ đạo, chi phối chất lượng đầu vào 

của trường và khoa Sư phạm. Quá trình tuyển sinh, trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum tập trung vào nguồn thí sính trong tỉnh, trong đó người thiểu 

số Tây Nguyên chiếm tỷ lệ gần tuyệt đối. Từ năm 2017 đến 2019, trường chỉ 

mở được 1 lớp CĐSP Âm nhạc với 17 SV theo học, trong đó Ba Na: 11 SV, 

Gié Triêng: 2 SV, Xơ Đăng: 2 SV, Kinh: 2 SV [Phụ lục, tr.108] 

Đối chiếu tỷ lệ tộc người cho thấy SV thiểu số phía Bắc Tây Nguyên 

chiếm tới 88,23% (15/17 SV), điều kiện tiếp xúc âm nhạc chủ yếu qua hình 
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thức sinh hoạt nghệ thuật dân gian tại buôn làng, do đó khi đỗ vào trường gặp 

khó khăn trong tiếp thu kiến thức âm nhạc. Trên thực tế, đại đa số SV chưa có 

kiến thức âm nhạc trước khi học CĐSP Âm nhạc, như vậy, SV chính thức học 

nhạc từ đầu ở năm thứ I. Đây là đặc điểm SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum giai đoạn hiện nay. Để tạo điều kiện giúp SV trải 

nghiệm thực tế, khoa Sư phạm khuyến khích SV tích cực tham gia hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật do trường tổ chức như: các lễ kỷ niệm, sinh hoạt chung, 

SV tập luyện tiết mục, xây dựng chương trình văn nghệ, lên sân khấu biểu 

diễn. Những trải nghiệm nghệ thuật: ca hát, múa, đệm đàn đem lại chuyển 

biến tích cực trong SV, khơi dậy tiềm năng ca hát, đánh đàn, tự rút kinh 

nghiệm, loại bỏ dần tính e dè, ngại đám đông, tự tin tham gia biểu diễn. Đồng 

thời, giúp SV nhận rõ yêu cầu nghề nghiệp tương lai, chăm chỉ hơn khi học 

âm nhạc, nâng cao trình độ. Khi đã hiểu, SV tích cực, chủ động học tập, hăng 

hái đến lớp, tinh thần tự nguyện, tự giác. 

Với môn Đọc- Ghi nhạc bắt đầu từ kỳ 1 (năm thứ I) kéo dài liên tục đến 

kỳ 4 (năm thứ II), phân thành 4 phần, mỗi học phần có kiểm tra, đánh giá giúp 

SV tích lũy từ dễ đến khó, tăng dần khối lượng, trình độ, giúp SV hiểu, chủ 

động tự học bài tập xướng âm. Tuy vậy, SV gặp khó khăn trong luyện tai 

nghe thẩm âm, tiết tấu ở phần Ghi nhạc/Ký âm do chỉ luyện tập trên lớp, còn 

nơi sinh hoạt (khu nội trú, nhà trọ) không có điều kiện tự nghe. Đây là điểm 

hạn chế của SV cũng như chương trình dạy học âm nhạc hiện nay tại trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Trong quá trình giảng dạy môn Đọc- Ghi 

nhạc, người viết luận văn vận dụng nhiều phương pháp khác nhau giúp SV 

loại bỏ tâm lý, cố gắng nghe, ghi nhạc. Thực tế cho thấy, dù nhận thức môn 

Đọc- Ghi nhạc giữ vai trò quan trọng, là điều kiện tiên quyết để SV có lượng 

kiến thức cơ bản, tiếp tục học môn âm nhạc khác, nhưng ít SV chủ động ôn 

bài trước khi đến lớp, điều này liên quan nhận thức, phương pháp học tập của 

SV. Trang bị kiến thức âm nhạc cho SV qua môn Đọc- Ghi nhạc là yêu cầu 

bắt buộc, cơ bản giúp SV hiểu ngôn ngữ âm nhạc. Do đó, vai trò người dạy, 
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tài liệu học tập đến thái độ, ý thức người học có mối quan hệ chặt chẽ. Để SV 

yêu thích học tập âm nhạc đòi hỏi GV có khả năng truyền cảm hứng, lòng yêu 

nghề, điều này tạo ảnh hưởng, tác động tích cực đến SV. Qua đó, SV hiểu 

nhanh kỹ năng, phương pháp, biết ứng dụng kiến thức Đọc- Ghi nhạc vào 

đọc/xướng âm bài hát, ca khúc, làn điệu dân ca, tác phẩm nhạc đàn, tự động 

vỡ bài, tăng cường luyện tập bằng tinh thần nỗ lực, cố gắng. 

Những khó khăn của SV trong môn Đọc- Ghi nhạc xuất phát từ khâu 

tuyển sinh, điều kiện tiếp xúc âm nhạc của SV người dân tộc thiểu số Tây 

Nguyên chủ yếu qua đài, báo, vô tuyến, tham gia sinh hoạt văn nghệ địa 

phương, khi tiếp xúc quy trình học bài bản, nhiều SV bỡ ngỡ, bộc lộ nhược 

điểm trong môi trường học tập chính quy. Những buổi đầu lên lớp môn Đọc- 

Ghi nhạc, GV kiên trì, nhẫn nại giúp SV vượt qua rào cản tâm lý tự ti. Giao 

tiếp bình đẳng, tôn trọng SV trong lớp đóng vai trò quan trọng, khi SV thoải 

mái, phấn khởi, động lực học tập sẽ tốt hơn. Duy trì không khí học tập trong 

lớp là yêu cầu cần thiết, do khả năng tiếp nhận kiến thức ở mỗi SV khác nhau, 

người dạy luôn tìm hiểu, đánh giá năng lực cá nhân, đưa ra loại bài tập xướng 

âm phù hợp, giúp SV bộc lộ, phát huy năng khiếu âm nhạc, phát triển nhanh 

hơn.  

Như một quy luật, quá trình học môn Đọc- Ghi nhạc phân hóa SV thành 

các nhóm học lực từ dưới trung bình đến khá, giỏi. Qua đánh giá, kiểm tra, 

GV xếp loại SV, xếp nhóm pha trộn giữa SV giỏi, khá với kém, tạo điều kiện 

SV giúp đỡ nhau theo quan điểm: học thầy không tày học bạn. Đồng thời 

không để tình trạng phân biệt, mâu thuẫn giữa người thiểu số, tất cả cùng 

chan hòa, bình đẳng, tương tác trong học tập, sinh hoạt. Đến thời điểm hiện 

nay, tất cả SV sống chan hòa, đoàn kết, có trách nhiệm, nổi bật nhất là thái độ 

trung thực, ít nói dối, chưa xuất hiện hành động trí trá, ngụy biện, giả tạo, đây 

là ưu điểm đáng quý SV ở Tây Nguyên. 

Là môn học có tính thực hành, Đọc- Ghi nhạc cần SV nêu cao ý thức tự 

học, tự rèn luyện, nhưng thực tế ít SV ôn bài ở nhà, một trong những nguyên 
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nhân là xây dựng nề nếp, thói quen học, đây là điểm hạn chế cần khắc phục 

trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Hầu hết SV thích môn hát, đàn bởi 

tính ứng dụng trong thực tế, một vài SV có chất giọng tốt thường được mời 

đến các tụ điểm kinh doanh hát để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh những giá 

trị vật chất đến tức thời là thái độ chểnh mảng học tập do sự hấp dẫn kinh tế 

thị trường đem lại có thể giúp SV trang trải cuộc sống, sinh hoạt. Những di 

hại về sau rất lớn, làm mất cân bằng giữa học với hành, thiếu động cơ học các 

môn âm nhạc nâng cao trình độ, đặc biệt dễ bị rủ rê, lôi kéo vào cuộc vui thâu 

đêm, suốt sáng của mặt trái xã hội. 

Tóm lại, tình hình học âm nhạc của SV CĐSP Âm nhạc tại trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum hiện nay có những đặc điểm sau: 

- SV người dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên chiếm đa số, đông nhất là 

Ba Na, sau đó là Xơ Đăng, Gié Triêng.  

- Từ nguồn tuyển sinh đầu vào (học sinh tốt nghiệp THPT), đa số SV 

chưa tiếp xúc kiến thức âm nhạc (Lý thuyết âm nhạc, Đọc- Ghi nhạc). 

- Có ý thức, cố gắng nhưng ít kỹ năng tự học, tự rèn luyện, do đó kết quả 

học tập môn Đọc- Ghi nhạc nhiều SV chỉ đạt mức độ trung bình. 

- Xuất hiện trường hợp học lệch, chỉ tập trung hát, đàn, ít quan tâm đến 

môn học khác.   

Những đánh giá trên nhằm nêu thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc ở 

chương 2 sẽ trình bày chi tiết, cụ thể. 

Tiểu kết    

Những khái niệm dạy học cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa 2 chủ thể: 

người dạy và người học. Trong đó nổi bật là chức năng, vai trò từng chủ thể 

cùng tương hỗ, tác động và ảnh hưởng qua lại. Về ý nghĩa, người dạy tổ chức, 

định hướng, đưa ra phương pháp có tính định hướng người học tiếp nhận kiến 

thức chủ động, sáng tạo. Tất cả nhằm mục đích đem lại hiệu quả dạy và học. 

Khi đối chiếu, xem xét vào khái niệm dạy học Đọc- Ghi nhạc cho thấy tầm 

quan trọng của môn Đọc- Ghi nhạc giúp SV hiểu, nắm vững ngôn ngữ âm 
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nhạc, từ đó chủ động ứng dụng môn Đọc- Ghi nhạc vào nhiều môn khác trong 

chương trình đào tạo, đồng thời có khả năng tự phát triển năng lực cá nhân 

trong suốt quá trình học. 

Là cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum mới sáp nhập từ 4 đơn vị khác nhau từ cuối năm 2017. Chỉ trong thời 

gian ngắn, với kinh nghiệm tổ chức, trường đã đề ra nhiều mục tiêu nhằm xây 

dựng trường thành đơn vị có vị thế xứng đáng trong sự nghiệp giáo dục của 

tỉnh Kon Tum. Một trong các khoa có nhiều thành tích là khoa Sư phạm, nơi 

tập trung nhiều thế hệ có kinh nghiệm giảng dạy, có tinh thần cố gắng, vượt 

khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với ngành SPAN, khoa Sư 

phạm đã ban hành khung chương trình kiến thức chuyên ngành âm nhạc, đào 

tạo GV ở 3 bậc học: Mầm non, Tiểu học và THCS. Trong đó có ngành SPAN 

hệ CĐ. 

Xuất phát từ điều kiện đặc thù, SV phần lớn là con em đồng bào thiểu số 

Bắc Tây Nguyên trở thành đối tượng tuyển sinh chủ yếu của ngành SPAN, 

phấn lớn chưa trải qua học tập âm nhạc. Đây là một trong những khó khăn 

trong đào tạo, do đó chương trình âm nhạc luôn hướng đến tính vừa sức, đảm 

bảo SV đủ khả năng tiếp thu và đạt chất lượng chuyên môn. Môn Đọc- Ghi 

nhạc thuộc hệ thống kiến thức âm nhạc cơ bản, với 8 tín chỉ, phân thành 4 học 

phần, tiến hành trong 4 kỳ học. Do trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

chưa xây dựng giáo trình Đọc- Ghi nhạc nên GV sử dụng các nguồn tài liệu từ 

các cơ sở đào tạo âm nhạc chính quy hiện nay. Để tổ chức dạy học môn Đọc- 

Ghi nhạc hiệu quả, SV được khuyến khích tự học, tự rèn luyện. Tuy vậy, kỹ 

năng học tập chưa cao, có hiện tượng học lệch, chỉ quan tâm đến môn hát, đàn 

để ứng dựng ngoài xã hội. Đây là vần đề cần khắc phục trong giai đoạn hiện 

nay.   
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Chương 2 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN ĐỌC- GHI NHẠC 

Môn Đọc- Ghi nhạc đang triển khai tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum gồm 4 học phần, mỗi học phần 2 tín chỉ (45 tiết) theo hệ số 2 thực hành 

cho thấy Đọc- Ghi nhạc là môn học nền tảng, cơ bản trong tổng khối kiến 

thức âm nhạc chuyên ngành đào tạo CĐSP Âm nhạc.  

2.1. Nội dung các học phần trong môn Đọc- Ghi nhạc 

Hiện nay, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chưa biên soạn giáo 

trình môn Đọc- Ghi nhạc, do đó lượng tài liệu dạy học căn cứ vào nhiều 

nguồn khác nhau. Bên cạnh sách tham khảo, GV chủ động chọn bài xướng 

âm phù hợp trình độ, khả năng SV, đồng thời cố gắng soạn mẫu ghi âm giúp 

SV học tập đạt kết quả. Dưới đây là thực trạng dạy học 4 học phần Đọc- Ghi 

nhạc. 

2.1.1. Học phần Đọc- Ghi nhạc 1 

Cấu trúc học phần Đọc- Ghi nhạc 1 gồm 3 giọng: C, Am và G. Với 45 

tiết thực học, mỗi loại giọng có 15 tiết. 

- Giọng C: là giọng đầu tiên được nhiều tài liệu, sách xướng âm trình 

bày, mục đích giúp SV bắt đầu làm quen đọc tiết, câu, cao độ nốt nhạc đi lên, 

đi xuống, trường độ nốt đen, trắng, tròn, móc đơn. Những bài xướng âm đầu 

tiên, giai điệu tiến hành liền bậc, gần gũi gam C, các quãng nhảy xa từ quãng 

4 trở lên có mối liên hệ trục hợp âm 3 chính (âm 1, 3, 5). SV xướng âm hàng 

âm, hợp âm rải giọng C. 

Ví dụ 2: gam và hợp âm rải C 
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Là môn học thực hành, bài đọc/xướng âm được GV tổ chức luyện gam, 

hợp âm rải C, tạo sự ổn định vị trí từng bậc âm. Những tiết đầu, GV hướng 

dẫn SV tập trung đọc quãng 1/2 cung (Mi- Fa, Si- Đô) đi lên, đi xuống giúp 

SV cảm nhận rõ quãng bán âm. Âm rải trong hợp âm 3 chính làm âm tựa khi 

xuất hiện quãng nhảy giúp SV nắm vững phương pháp đọc. Mối liên hệ giữa 

môn Đọc- Ghi nhạc với Lý thuyết âm nhạc qua bài xướng âm bằng trường độ 

âm thanh: nốt tròn, trắng, đen, đồng thời GV đưa loại bài có nốt móc đơn kết 

hợp giai điệu liền bậc đi xuống với quãng nhảy xa trong trục hợp âm (âm 1, 3, 

5). 

Ví dụ 3: nốt đen, đơn kết hợp giai điệu liền bậc, nhảy xa  

 

Cùng với gam, hợp âm rải C, bài xướng âm tiến hành đồng thời luyện 

tiết tấu theo nhịp 2/4, 3/4, 4/4 ở mức độ đơn giản. 

Ví dụ 4: bài luyện tiết tấu   

 

Bài luyện tiết tấu sử dụng 2 tay, 1 tay đập phách nhịp, tay kia đập âm 

hình tiết tấu. Với âm hình 1, SV tiếp thu nhanh, ở âm hình 2 và 3, nhiều SV 

gặp khó khăn do tiết tấu đảo xuôi, ngược (móc đơn chấm dôi- kép và kép- 

móc đơn chấm dôi). Những bài luyện tiết tấu luôn thực hành trên lớp, GV làm 

mẫu 3 lần ở tốc độ chậm, sau đó hướng dẫn SV cách nhìn âm hình tiết tấu, sử 

dụng 2 tay. Quá trình luyện tập cần nhiều thời gian để SV thực hành, hiểu 

phương pháp từ tiết học đầu tiên môn Đọc- Ghi âm. 

Những tiết cuối, GV trình bày cách nghe, luyện ghi cao độ (từ 2- 4 âm), 

trong đó sử dụng âm chủ để SV nghe vị trí âm thanh. 

Ví dụ 5: ghi cao độ 
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Những tiết học đầu tiên trong học phần Đọc- Ghi nhạc 1 đóng vai trò rất 

quan trọng, là cơ sở để SV hiểu nội dung, cách thức học tập. Như đã nêu, SV 

là người dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên, trước khi vào trường chưa có điều 

kiện học âm nhạc, chủ yếu biết, yêu thích ca hát qua phương tiện truyền 

thông, một vài SV có sinh hoạt văn nghệ địa phương. Do đó không tránh khỏi 

bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu, GV tìm hiểu, đánh giá năng lực cá nhân trong giờ 

lên lớp, tiến hành soạn bài giảng vừa sức, đảm bảo SV học tập, lĩnh hội đầy 

đủ môn Đọc- Ghi nhạc.  

Khối lượng kiến thức trong học phần Đọc- Ghi nhạc 1 tiến triển liên tục 

qua 3 loại giọng: C, Am và G. Từ đối tượng đặc thù SV nêu trên, giọng C 

phân bổ thời gian kéo dài từ 15-20 tiết, nhiều hơn so với Am, G. Ở tiết học 

tiếp theo, GV đưa ra bài đọc xướng âm trích từ một số ca khúc Việt Nam, 

nước ngoài, lựa chọn giai điệu có đường tuyến kết hợp hàng âm liền bậc với 

nhảy xa theo trục hợp âm rải C. 

Ví dụ 6: Chú bộ đội (trích) [17,tr.5] 

 

Trong quá trình dạy học, khi soạn bài GV mở rộng, tìm kiếm bài xướng 

âm đồng dạng từ nguồn tài liệu, tạo phong phú, giúp SV cơ hội tiếp xúc âm 

nhạc. Trong giọng C, một số bài nước ngoài phù hợp phần đọc nhạc. Tiêu 

biểu như bài Pechia (sáng tác: Đ.Kabalepxki) dưới đây: 

Ví dụ 7: Pê chi a [17,tr.5] 
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Để tăng cường thẩm âm, GV xây dựng phần luyện gam C với một số 

biến thể khác nhau như: 3, 4 âm liền bậc đi lên, đi xuống giúp SV cảm nhận 

rõ vị trí cao độ khi đọc bài. 

Ví dụ 8: C major đi lên, đi xuống 3, 4 âm trong 1 ô nhịp 

 

 

Như vậy, học phần Đọc- Ghi nhạc 1, giọng C với bài đọc xướng âm, ghi 

âm, luyện quãng, tiết tấu mang tính thực hành, giờ lên lớp được tổ chức, 

hướng dẫn giúp SV làm quen, luyện tập giọng hát, tai nghe nhạc, dùng tay gõ 

tiết tấu trong khoảng 15- 20 tiết lên lớp đầu tiên. Các giờ dạy học tiếp theo, 

căn cứ kết quả học lực, GV mở rộng phạm vi bài xướng âm, ghi nhạc có 

quãng 9, 10 kết hợp quãng nhảy, nốt nhạc chấm dôi, dấu lặng... 

Ví dụ 9:  Ai giúp đỡ (trích) [17,tr.7]. 

 

Ví dụ 10: Bài luyện xướng âm [40,tr.15] 

 

Trước khi chuyển sang giọng Am, GV kiểm tra trên lớp, lựa chọn 1 SV 

đọc bài xướng âm giao về nhà nhằm đánh giá quá trình tự học của SV, đồng 
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thời thẩm định kết quả dạy, năng lực học tập. Qua đó, nêu lỗi, tật trong đọc 

bài, cách luyện tai nghe, phương pháp gõ tiết tấu 2 tay. Đây là phương pháp 

điều chỉnh hành vi có định hướng, giúp SV nhận ra sai sót, tự hoàn thiện 

trong học tập. 

- Giọng Am: là giọng song song C nên nhiều giáo trình, tài liệu xướng 

âm ở Việt Nam giới thiệu Am sau C. Môn Đọc- Ghi nhạc đang tiến hành 

giảng dạy tại khoa Sư phạm, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cũng theo 

trình tự trên. Giọng Am có âm chủ là nốt La, cùng hóa biểu C, GV tiến hành 

lên lớp gồm các nội dung: luyện gam Am đi lên, đi xuống, hợp âm rải; các 

dạng bài xướng âm, luyện tiết tấu 2 tay, ghi âm (từ 2- 4 ô nhịp) ở tốc độ 

chậm. Sự khác biệt 2 dạng: Am tự nhiên và Am hòa thanh (có nốt 7 tăng lên 

1/2 cung) tạo cho bài xướng âm phong phú. Về cách đọc gam, GV hướng dẫn 

đồng thời 2 điệu thứ: tự nhiên, hòa thanh, trong đó giới thiệu cụ thể bậc âm 7 

bằng âm thanh trên đàn. Trong 2- 3 tiết đầu, GV giới thiệu giọng Am có âm 

mở rộng phía trên cùng nhóm tiết tấu. 

 Ví dụ 11: đọc gam Am có âm mở rộng phía trên 

 

Ở giọng Am hòa thanh có nốt 7 tăng 1/2 cung, qua kinh nghiệm giảng 

dạy, sử dụng phương pháp đọc từ trên xuống dưới giúp SV hiểu, đọc nhanh 

hơn so với đọc từ dưới lên trên. Dưới đây là gam Am hòa thanh được tiết tấu 

hóa, giúp SV hứng thú học tập. 

Ví dụ 12: gam Am hòa thanh 

 



 

 

37 

Cùng với môn Đọc- Ghi nhạc, môn Lý thuyết âm nhạc là lượng kiến 

thức giúp SV nắm vững các loại nhịp: 3/8, 4/8, 6/8, 9/8, từ đó đưa vào bài 

xướng âm, đặc biệt phần luyện tiết tấu.  

Ví dụ 13: bài luyện tiết tấu 

 

Những dạng bài xướng âm ở giọng Am tự nhiên, hòa thanh rất đa dạng, 

GV sử dụng từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau (như đã nêu) kết hợp móc đơn, 

móc kép, nhảy quãng qua các âm trong lòng trục âm A- C- E. Dưới đây là giai 

điệu bài dân ca Ucraina sử dụng các nốt 1, 3, 5 trong hợp âm Am cùng hàng 

âm bước lần đi xuống  

Ví dụ 14: dân ca Ucraina (trích) [40,tr.50] 

 

Khác với Am tự nhiên, bài xướng âm Am hòa thanh cần chuẩn bị, chọn 

bài kỹ hơn do âm 7 tăng. Trước khi giao bài thực hành, GV cho SV đọc hàng 

âm, hợp âm rải Am hòa thanh, chuẩn bị vị trí âm chủ chắc chắn.  

 Ví dụ 15: Dân ca Tiệp Khắc [40,tr.54]  

 

Trong bài Dân ca Tiệp Khắc, âm 7 thăng được âm 1 chuẩn bị qua lối tiến 

hành liền bậc trước và sau, tạo giai điệu ổn định, khi xướng âm SV dùng âm 

chủ làm điểm tựa, tiếp thu bài nhanh.   
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Tóm lại, C và Am (tự nhiên, hòa thanh) là 2 loại giọng mở đầu môn học 

Đọc- Ghi nhạc trong chương trình đào tạo ngành SPAN, trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum. Từ đặc thù SV chủ yếu thuộc thành phần tộc người Bắc 

Tây Nguyên trúng tuyển, trong quá trình dạy học, GV xác định tổ chức hướng 

dẫn, lên lớp tỉ mỉ, cụ thể từng nội dung: luyện gam, tiết tấu, bài xướng âm, ghi 

âm theo khả năng tiếp thu của SV. Những lỗi, tật bộc lộ trong giờ lên lớp 

được chỉnh sửa tại chỗ, đồng thời GV khuyến khích, động viên SV chăm chỉ, 

tăng cường tự học, tự luyện tập. 

- Giọng G: theo tiến độ, trong khoảng 15 tiết cuối học phần Đọc- Ghi 

nhạc 1 là giọng G. GV cho SV đọc gam kết hợp giải thích số lượng, chất 

lượng quãng trong G tương tự như C. Trong giờ lên lớp, SV hiểu nhanh, đọc 

tương đối chính xác hàng âm đi lên, xuống, hợp âm rải. Theo tiến độ chương 

trình học, bài xướng âm, luyện tiết tấu đa dạng hơn so với C và Am, bắt đầu 

xuất hiện xướng âm 2 bè, đọc ký hiệu âm nhạc trong bài. 

 Ví dụ 16: Canon 2 bè [17,tr.20] 

 

Dấu legato/liền tiếng cùng chỗ lấy hơi quy định cách đọc bài xướng âm. 

Mỗi bè vang lên độc lập nghe đơn điệu, nhưng khi chuyển động theo thủ pháp 

canon, (bè 2 nhắc lại gần nguyên dạng) tạo âm hưởng hòa quyện, phù hợp SV 

luyện tập nhóm. Kiến thức âm nhạc SV nâng lên, ý thức tập trung, yêu cầu 

xướng âm từng phần bè chính xác khi phối hợp 2 bè. 

Do lượng bài xướng âm giọng G phong phú từ nhiều nguồn tài liệu nên 

biên soạn bài giảng căn cứ tiêu chí, yêu cầu học phần Đọc- Ghi nhạc 1 như: 

thành thạo kỹ năng đọc gam, hợp âm rải 3 loại giọng (đã nêu); biết loại nhịp 

phổ biến, thường gặp: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; luyện mức độ thành thạo gõ nhịp 
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2 tay một số nhóm tiết tấu, âm hình cơ bản; hiểu, ứng dụng vị trí các nốt trong 

hợp âm 3 chính (T) làm điểm tựa đọc đúng cao độ trong bài xướng âm; luyện 

tai nghe ghi lại nốt nhạc từ 2- 4 ô nhịp (chưa sử dụng tiết tấu) ở tốc độ chậm. 

Như vậy, mục đích bài xướng âm giọng G giúp SV tiếp cận, hiểu và đọc 

một số dạng giai điệu phát triển theo thủ pháp bước lần đi lên, xuống kết hợp 

quãng nhảy trong lòng trục âm. Dưới đây là 4 ô nhịp trích trong bài xướng âm 

đang dạy cho SV CĐSP Âm nhạc. 

Ví dụ 17: Đọc nhạc giọng G (trích) 

 

Trong bài luyện tiết tấu, tăng cường loại nhịp 3/8, 6/8 để SV thành thạo 

kỹ năng gõ tiết tấu 2 tay. 

 Ví dụ 18: Bài luyện tiết tấu 

 

Học phần Đọc- Ghi nhạc 1 trong 45 tiết thực hành đầu tiên tạo nền móng 

giúp SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hình thành 

kỹ năng đọc nhạc, nghe nhạc. Cùng nhiều bài luyện tập lựa chọn từ nguồn tài 

liệu, giáo trình khác nhau. GV dạy cố gắng tự tổ chức, biên soạn một số mẫu 

tiết tấu, bài đọc nhạc phù hợp điều kiện, năng lực âm nhạc của SV. Xuất phát 

từ thực tế đầu vào tuyển sinh, 3 loại giọng: C, Am, G được trình bày, giới 

thiệu để SV từng bước hiểu, nắm vững phương pháp đọc, nghe. Những hạn 

chế về ngôn ngữ như nói tiếng Việt pha trộn giọng Bắc và Nam của SV Bắc 

Tây Nguyên đang là khó khăn, gây lỗi, tật trong phát âm được GV chỉnh sửa 

liên tục trong giờ lên lớp. 
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2.1.2. Học phần Đọc- Ghi nhạc 2 

Bắt đầu từ kỳ 2 trong 45 tiết thực hành (2 tín chỉ), GV hướng dẫn 3 

giọng: Em, F, Dm. Là học phần kế tiếp, Đọc- Ghi nhạc 2 hướng đến tiêu chí: 

củng cố ổn định phương pháp xướng âm giọng thứ tự nhiên, hòa thanh, trong 

đó sử dụng thủ pháp tiến hành giai điệu từ nốt 7 tự nhiên- nốt 7 tăng (#) về âm 

chủ (đi lên, đi xuống) ở 2 giọng: Em, Dm. Cách mở rộng này giúp SV cảm 

nhận quãng 1/2 cung rõ ràng hơn, tuy vậy quá trình thực hành trên lớp và 

hướng dẫn của GV đóng vai trò quan trọng. GV đọc mẫu gam thứ kết hợp âm 

thanh trên đàn củng cố từng bậc âm khi SV luyện tập. Để đọc chính xác đòi 

hỏi SV tập trung nghe, nhớ, đọc đúng hàng âm, hợp âm rải, từ đó ứng dụng 

hiệu quả vào bài xướng âm, ghi nhạc. 

- Giọng Em: khi lên lớp, GV trình bày Em tự nhiên có quãng 1 cung từ 

âm 7 tiến vào âm 1 (và ngược lại). Trong đó, giải thích số lượng, chất lượng 

cung, quãng điệu thứ tự nhiên, so sánh giống nhau giữa Am và Em. 

Như vừa nêu, phần đọc nhạc chiếm tỷ lệ lớn trong giờ lên lớp, việc soạn 

bài phù hợp đối tượng SV mất nhiều thời gian, công sức do liên quan quá 

trình phân hóa trình độ, phát triển năng lực từng SV. Tuy vậy, căn cứ nội 

dung, quy định của khoa Sư phạm, GV lựa chọn bài xướng âm theo chương 

trình trong học phần Đọc- Ghi nhạc 2 với 4 dạng: đảo phách, nghịch phách; 

luyện quãng hợp âm rải bậc I, IV, V; giai điệu có ký hiệu, dấu chỉ sắc thái, 

luyện quãng 1/2 cung trong quan hệ 2 âm: 7- 1 và 1- 7. 

+ Dạng bài đảo phách, nghịch phách: nếu như học phần Đọc- Ghi nhạc 1 

có dấu lặng, móc đơn, kép... ở học phần 2, bài đọc nhạc tập trung đọc đảo 

phách, nghịch phách. 

Ví dụ 19: Xướng âm đảo phách (trích) 
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+ Bài luyện quãng hợp âm rải bậc I, IV, V: luyện quãng nhảy theo hợp 

âm rải giúp SV hiểu rõ cách đọc quãng nhảy xa. Nhìn đường tuyến giai điệu, 

ban đầu SV thường cảm nhận khó đọc, nhưng khi GV hướng dẫn, SV hiểu rõ 

phương pháp đọc và thích dạng bài xướng âm này do giai điệu tiến hành ổn 

định từ cấu tạo hợp âm rải. 

Ví dụ 20: Xướng âm hợp âm rải (trích) 

 

+ Bài có dấu chỉ sắc thái: từ mối liên kết chặt chẽ giữa 2 môn Đọc- Ghi 

nhạc, Lý thuyết âm nhạc, ở kỳ 2 SV biết dấu chỉ sắc thái: legato, non legato, 

staccto, dấu nhấn, lặng... Do đó, GV vận dụng, đưa và bài xướng âm dấu chỉ 

sắc thái, góp phần hình thành kỹ năng hiểu ngôn ngữ âm nhạc, đặc biệt với 

thể loại ca khúc trong nước, quốc tế.  

Ví dụ 21: Những chú ngỗng con [17,tr.24] 

 

Trong bài xướng âm trên, ký hiệu non legato yêu cầu SV đọc rời từng 

nốt đơn, sau khi thành thạo toàn bài, hát theo lời ca. Những khác biệt rất lớn 

khi đọc giai điệu có dấu chỉ sắc thái và không dấu. Âm nhạc theo sắc thái diễn 

tả sinh động những chú ngỗng, đem lại hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu. Toàn 

bộ bài xướng âm trở thành một bài hát hoàn chỉnh, có thể biểu diễn trong lớp 

Đọc- Ghi nhạc khi bổ sung động tác mô phỏng lại những con vật đem lại 

niềm vui, phấn khởi cho SV, làm thay đổi không khí học tập, giảm căng thẳng 

giờ dạy học môn Đọc- Ghi nhạc. 
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+ Bài luyện bậc âm 7 (tự nhiên, hòa thanh) vào âm 1: sự khác biệt trong 

loại bài xướng âm kết hợp giữa thứ tự nhiên, hòa thanh là hình thành loại 

quãng nửa cung từ âm 7 tiến vào âm 1. GV soạn bài cần chuẩn bị vị trí cao 

độ, giải quyết bậc âm, tạo ổn định giai điệu giúp SV luyện tập.  

Ví dụ 22: Xướng âm No21 

 

Về cấu tạo, loại bài xướng âm có quãng 1/2 cung xuất hiện những giai 

điệu biến đổi đa dạng hơn kiểu bài tiến hành theo điệu thức diatonic (7 âm 

trưởng, thứ). Từ yêu cầu hoàn thiện trình độ Đọc- Ghi nhạc của khoa Sư 

phạm, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, GV chủ động biên soạn bài 

xướng âm kết hợp giọng thứ tự nhiên và hòa thanh phục vụ dạy học. 

- Giọng F: trong quá trình lên lớp, GV đưa ra quy định chung số cung, 

quãng cho điệu trưởng diatonic khi so sánh giữa C và F. Từ liên hệ giữa 2 

giọng trưởng, GV hướng dẫn cách đọc đi lên, đi xuống hàng âm, đồng thời bổ 

sung một số tiết tấu tạo sinh động, kỹ năng đọc hợp âm rải cho SV. 

Ví dụ 23: Xướng âm gam, hợp âm rải F  

 

Để củng cố kỹ năng đọc, trong giọng F, GV đưa ra bài xướng âm gồm 3 

cấp độ nhằm kiểm tra năng lực học tập: dễ- trung bình và hơi khó. Mục đích 

khuyến khích SV gặp khó khăn, hạn chế trong học Đọc- Ghi nhạc, đồng thời 

giúp SV đạt trình độ khá phấn đấu. 

Dạng bài dễ: kết hợp trường độ: đen, đơn, nhảy quãng 4, 5, giúp SV 

củng cố kiến thức đã học. 
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Ví dụ 24: Xòe Thái 

 

Loại bài trung bình: là loại bài theo đúng tiến độ (không dễ hoặc khó), 

các quãng nhảy xa chuẩn bị hợp âm rải, tốc độ từ trung bình đến hơi nhanh 

Ví dụ 25: Xướng âm No23 (trích) 

 

Những bài khó: đòi hỏi SV có thẩm âm, chịu khó luyện tập, tương đối 

thành thạo đọc gam, hợp âm rải, biết ký hiệu ghi sắc thái trong bài.    

Ví dụ 26: Xướng âm F No26 (trích) 

 

Mỗi kiểu bài có những yêu cầu khác nhau, GV khuyến khích SV yếu học 

hỏi SV khá, giỏi, tạo phong trào học tập trong lớp. 

- Giọng Dm: tương tự như Em, trong Dm, GV đưa ra bài xướng âm tập 

trung giải quyết cách đọc 1/2 cung, củng cố, ổn định cảm nhận âm thanh. 

Đồng thời nêu dạng bài có mối quan hệ quãng 2 tăng (bậc VI- VII) trong thứ 

hòa thanh. Đây là quãng khó với SV CĐSP Âm nhạc, GV hướng dẫn, đọc 

mẫu, đánh đàn gam, hợp âm rải Dm nhiều lần để SV nghe, xướng âm. 

Những bài xướng âm xuất hiện quãng 2 tăng (VI- VII) là nội dung thực 

hành đọc trên lớp. Độ phức tạp tăng dần theo lượng bài giao SV tự học. Dưới 

đây là 3 dạng bài xướng âm có quãng 2 tăng (VI- VII). 
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Dạng 1: có mối liên hệ hàng âm trong gam (đi lên, đi xuống), quãng 2 

tăng có sự chuẩn bị âm liền bậc, đặc biệt là âm chủ.  

Ví dụ 27: Xướng âm có quãng 2 tăng (trích) 

 

Dạng 2: quãng 2 tăng (VI- VII) tiến vào âm chủ (I), đây là thủ pháp mở 

rộng so với dạng 1, đòi hỏi SV luyện tập nhiều, tăng cảm nhận bậc âm, cao 

độ. 

Ví dụ 28: Xướng âm quãng 2 tăng (trích) 

 

Về ý nghĩa, luyện tập quãng 2 tăng ở điệu thứ hòa thanh là nội dung cần 

thiết với SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Hiện 

nay ít tài liệu giáo trình soạn bài luyện xướng âm quãng 2 tăng. Từ đặc thù 

giảng dạy, GV biên soạn bài đọc giúp SV có nhiều cơ hội học môn Đọc- Ghi 

nhạc. 

Là học phần 2, bài tập tiết tấu được tăng cường nhiều hơn, tuy vậy chỉ 

tập trung một số tiết tấu phổ biến, giúp SV phát triển kỹ năng luyện tiết tấu 2 

tay. Thực tế cho thấy nhiều SV ngại tập tiết tấu, gặp khó khăn phối hợp 2 tay. 

Dưới đây là bài luyện tiết tấu ở học phần 2 môn Đọc- Ghi nhạc. 

Ví dụ 29: Bài luyện tiết tấu 
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 Những mẫu tiết tấu trên được GV hướng dẫn ở tốc độ chậm, mặc dù thị 

tấu trước, nhưng SV bộc lộ hạn chế như: phối hợp 2 tay không chính xác, tay 

trước gõ tiết tấu, tay kia không dẫn nhịp phách ổn định, lúc nhanh lúc chậm. 

Hiện tượng lệch tay (2 tay cùng theo nhau), cuốn nhịp, sai tiết tấu diễn ra phổ 

biến. GV giao bài luyện để SV tự tập nhưng đa số bỏ qua, không tập, chất 

lượng học tiết tấu chưa theo kịp tiến độ đề ra. 

Với ghi nhạc, tình hình diễn ra tương tự như học tiết tấu. Thẩm âm tai 

nghe đến học phần 2, khi gặp bài ghi âm, SV chưa ghi đúng cao độ. Để khắc 

phục, tìm hướng giải quyết, GV yêu cầu SV chép bài xướng âm, không sử 

dụng bài in, mặc dù lâu nhưng tăng độ ghi nhớ bài học. Đồng thời đánh đàn 

gam, hợp âm rải để SV ghi lại từng âm. Dưới đây là 3 bài ghi ở 3 giọng: Em, 

F và Dm. 

    Ví dụ 30: ghi âm Em, F và Dm 

 

 

 

2.1.3. Học phần Đọc- Ghi nhạc 3 

Tiến hành kỳ 1 năm II, số tín chỉ: 2 (45 tiết), các giọng D, Bm, Bb. Qua 

2 học phần 1, 2, SV tiếp nhận lượng kiến thức đọc, ghi nhạc qua nội dung: bài 

xướng âm, thẩm âm tiết tấu, ghi nhạc. Như hầu hết các cơ sở đào tạo ngành sư 

phạm trình độ Cao đẳng, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum giới hạn môn 

Đọc- Ghi nhạc từ 0- 2 dấu hóa với điệu trưởng/major và thứ/minor (tự nhiên, 
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hòa thanh). Xác định là môn học thực hành có hệ số 2, mục đích tăng giờ 

luyện tập, giúp SV thành thạo kỹ năng đọc, ghi nhạc. Sau khi hoàn thành môn 

học có thể độc lập, chủ động học tác phẩm nhạc đàn, hát trong chương trình 

âm nhạc hệ CĐSP Âm nhạc. Trong học phần Đọc- Ghi nhạc 3, bên cạnh củng 

cố, ôn tập các loại giọng ở học phần 1, 2, GV giới thiệu giọng có 2 dấu hóa # 

và b với ký hiệu chỉ sắc thái, giúp SV nắm vững tính chất âm nhạc, hiểu rõ 

chuyển động giai điệu, ý tưởng sáng tác tác phẩm. 

- Giọng D: như các điệu trưởng C, F có 7 âm (diatonic), hàng âm và hợp 

âm rải D được GV hướng dẫn, giải thích tỉ mỉ cấu trúc số lượng, chất lượng 

cung, quãng để SV tiến hành luyện tập. Qua học phần 1, 2, GV hiểu rõ năng 

lực từng SV, trong học phần 3 phân nhóm học tập theo 3 trình độ: khá, giỏi; 

trung bình; yếu. Các dạng bài xướng âm, tiết tấu, ghi âm biên soạn theo năng 

lực, vừa sức, tạo điều kiện SV phấn đấu học tập. 

Trình độ trung bình: gồm những bài xướng âm theo tiến độ chương trình, 

mở rộng quãng 10, 11, âm hình tiết tấu đa dạng hơn so với học phần 1, 2. 

Những ký hiệu chỉ sắc thái là phần quan trọng để SV luyện tập, thể hiện đúng 

tính chất âm nhạc. 

Ví dụ 31: Xướng âm No35 (trích) 

 

Các quãng trong bài được hình thành từ các nốt 1, 3, 5 trong hợp âm 3 

bậc I, IV kết hợp dấu lặng, legato, ký hiệu chỉ cường độ: to, nhỏ, mạnh, nhẹ... 

giúp SV cảm nhận đường nét giai điệu rõ ràng. 

Trình độ khá, giỏi: độ phức tạp tập trung vào sắc thái giai điệu qua cách 

đọc liền tiếng (legato), ngắt tiếng (staccato) cùng dấu nhấn phách nhẹ, mạnh. 

SV có học lực khá, giỏi khi đọc bài xướng âm có sắc thái luôn tạo cảm giác 

hưng phấn, thích thú từ chuyển động giai điệu với yêu cầu đọc từ nhỏ đến to 
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và ngược lại. Đây là loại bài phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, tăng cường 

tính tự học, tự luyện tập của SV. 

Ví dụ 32: Xướng âm D No 36 (trích) 

 

Trình độ dưới trung bình (yếu): tập trung củng cố cảm giác vị trí cao độ, 

tiết tấu. GV lựa chọn giai điệu liền bậc đi lên, đi xuống. Các âm tựa trong trục 

âm ở phách mạnh giúp SV đọc bài nhanh, tự tin. Những ký hiệu sắc thái ít 

xuất hiện hoặc hạn chế trong bài. 

Ví dụ 33: Dân ca Đức (trích) [17, tr.41] 

 

- Giọng Bm: là giọng thứ song song, cùng hóa biểu với D. Như đã nêu, 

khi mở rộng, kết hợp 2 giọng thứ tự nhiên, hòa thanh hình thành nên các 

quãng chromatic từ âm 7 tiến vào âm 1 và ngược lại. Đồng thời ở thứ hòa 

thanh xuất hiện quãng 2 tăng (VI- VII). Khi luyện gam, hợp âm, SV hiểu, đọc 

đúng quãng 2 tăng (VI- VII), nhưng ứng dụng vào bài xướng âm gặp khó 

khăn do chưa vững âm chủ (I), dẫn đến đọc quãng 2 tăng lúng túng, sai cao 

độ, hay lẫn âm 7 trong thứ tự nhiên. Để giải quyết, GV cho SV luyện tập 

nhiều lần đọc hàng âm thứ hòa thanh đi lên, đi xuống, hợp âm rải gãy khúc 

cùng tiết tấu chùm 3. 

Ví dụ 34: Gam và hợp âm rải Bm (tự nhiên, hòa thanh) 
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Những bài xướng âm giọng Bm có mục đích giúp SV củng cố cách đọc 

giọng thứ (tự nhiên, hòa thanh) ở 2 học phần trước (Am, Dm), mở rộng kỹ 

năng đọc quãng âm không có sự chuẩn bị trục hợp âm 3. Bài xướng âm giọng 

Bm soạn phù hợp 3 trình độ từ các nguồn tài liệu, tuy vậy GV luôn tra cứu 

dạng bài xuất hiện sớm nhất. Điều này xuất phát từ nhiều giáo trình, sách dạy 

học Đọc- Ghi nhạc gần đây sao chép lại nhưng không nêu nguồn gốc cụ thể.  

Từ đặc thù đào tạo giáo viên âm nhạc Mầm non, Tiểu học và THCS, 

những bài hát trẻ em, làn điệu dân ca có số lượng nhiều hơn, giúp SV làm 

quen, ứng dụng kiến thức đọc nhạc trong môi trường thực tế. 

Ví dụ 35: Gọi trăng sao (dân ca Thái) [18,tr.36] 

 

Dân ca vùng Tây Nguyên là một trong yêu cầu của môn Đọc- Ghi nhạc, 

là âm điệu quê hương SV các tộc người thiểu số, trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum. Tuy vậy, nhiều tài liệu dạy xướng âm hiện nay chưa xuất hiện. Để 

đáp ứng, GV sưu tầm, chọn lọc một số bài đưa vào chương trình dạy học. 

Dưới đây là 1 làn điệu dân ca Ba Na trong học phần 3 Đọc- Ghi nhạc. 

Ví dụ 36: Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba Na) [17,tr.41] 



 

 

49 

 

- Giọng Bb: sự tiếp nối tuần tự các giọng song song trưởng- thứ đảm bảo 

SV cảm nhận mối liên hệ gần gũi gam cùng hóa biểu. Là điệu thức trưởng 

cuối học phần 3, trong phương pháp tiến hành, GV hướng dẫn SV thực hành 

nhiều lần gam, hợp âm rải đạt mức thành thạo, chuẩn bị đọc bài xướng âm, 

ghi âm, luyện tiết tấu. Như đã nêu, phân loại SV theo trình độ giúp GV đánh 

giá đầy đủ năng lực, đồng thời giao bài phù hợp, vừa sức, tạo điều kiện SV 

học tập môn Đọc- Ghi nhạc với niềm hứng thú, say mê. Ở nội dung giọng Bb, 

đọc đúng cao độ, ký hiệu chỉ dấu sắc thái trong xướng  âm là yêu cầu bắt buộc 

tất cả SV. 

Trình độ khá, giỏi: được giao loại bài có độ khó hơn, dành cho những 

SV có cảm nhận âm chủ, trục âm 1, 3, 5 vững chắc, vận dụng hàng âm 

diatonic vào bài đọc. 

Ví dụ 37: Xướng âm No38 giọng Bb 

 

Các quãng âm trong bài No38 có hướng phát triển về nhóm hạ át/ 

subdominant, thúc đẩy kỹ năng cảm nhận giai điệu mức độ cao hơn. Với yêu 
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cầu đọc đúng sắc thái đòi hỏi SV hiểu rõ tính chất âm nhạc, phân tiết, câu 

rành mạch, rõ ràng. 

Trình độ trung bình: gồm các bài trong quy định học phần 3 được GV 

lựa chọn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Trong đó ưu tiên những làn điệu 

dân ca 3 miền có trong môn âm nhạc ở Mầm non, Tiểu học và THCS. 

Ví dụ 38: Bắc kim thang (dân ca Nam Bộ) 

 

Những làn điệu dân ca 3 miền Bắc- Trung- Nam đóng vai trò quan trọng 

trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc. Giúp SV hiểu rõ đặc điểm, tính chất âm 

nhạc dân gian, những biểu cảm, cách thể hiện phong phú từ làn điệu. Nội 

dung dân ca dễ hiểu, dễ nhớ, thuộc nhanh. Đây là phương pháp dạy học môn 

Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

Trình độ dưới trung bình: trong quá trình dạy học, khoảng 2- 3 SV thuộc 

nhóm đọc, nghe nhạc còn chậm, chưa hoàn thiện kỹ năng xướng âm. Điều 

này xuất phát từ thái độ học tập, ít luyện tập, chưa hình thành phương pháp tự 

học, ôn bài. Những tiêu chí cần đạt trong học phần 3 như tự vỡ bài, hiểu rõ ký 

hiệu sắc thái, đọc chính xác cao độ hợp âm rải được GV tổ chức hướng dẫn, 

kèm cặp riêng trong lớp. Loại bài giao cho nhóm SV dưới trung bình được 

GV biên soạn phù hợp trình độ, khả năng SV, trong đó tập trung vào ca khúc 

thiếu nhi. 

Ví dụ 39: Chiếc đèn ông sao (trích) [40,tr.127] 
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Cùng với bài đọc nhạc, phần tiết tấu, ghi âm giúp SV tăng khả năng 

nghe, luyện tập cách chuyển trạng thái từ nghe sang ghi vị trí cao độ. Do còn 

nhiều hạn chế, bài ghi âm không ghi 2 bè, tập trung quãng liền bậc giọng Bb 

và những dạng tiết tấu ở loại nhịp 6/8, 2/4. 

Ví dụ 40: ghi âm giọng Bb 

 

Ví dụ 41: bài tiết tấu 2 tay 

 

2.1.4. Học phần Đọc- Ghi nhạc 4 

Như các học phần trước, Đọc- Ghi nhạc 4 có 2 tín chỉ (45 tiết), nội dung 

có 3 loại giọng: Gm, A và F#m. Là phần cuối chương trình môn học nên 10- 

15 tiết cuối GV tổ chức ôn tập, sửa chữa, điều chỉnh lỗi, tật trong đọc nhạc, 

ghi âm, tiết tấu, lượng thời gian thực hành nhiều hơn để SV chủ dộng luyện 

tập trên lớp, tự học ở nhà. 

- Giọng Gm: nối tiếp Bb ở học phần 3, mở đầu học phần 4 là giọng Gm 

(tự nhiên, hòa thanh). Mối quan hệ quãng chromatic âm 7- 1, quãng 2 tăng 

(VI- VII) ở hòa thanh được ứng dụng nhiều hơn trong bài luyện xướng âm. 

Nhằm đảm bảo tiến độ học phần, dạng bài được GV soạn cho 2 trình độ: nâng 

cao và quy định trong học phần 4. 
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Bài xướng âm quy định trong học phần 4: ngoài số lượng ca khúc thiếu 

nhi, làn điệu dân ca, yếu tố nhịp điệu, tiết tấu nhạc nhẹ được GV biên soạn tạo 

sinh động, sát thực tế tổ chức hoạt động âm nhạc diễn ra trong trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS. Dưới đây là 1 ca khúc nổi tiếng viết về Kon Tum, giai 

điệu trên nền nhịp Cha cha. 

Ví dụ 42: Char Kon Tum/Đất Kon Tum (trích) 

 

Khi chuyển ca khúc Char Kon Tum thành bài xướng âm, SV thích thú, 

học nhanh bởi giai điệu quen thuộc, viết về tình yêu cuộc sống người dân nơi 

đây. Điều này cho thấy, biên soạn giáo trình, tài liệu môn Đọc- Ghi nhạc tại 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum không chỉ sử dụng kiến thức âm nhạc 

mà cần sự am hiểu, yêu quý, trân trọng giá trị âm nhạc dân gian Tây Nguyên.   

Với trình độ nâng cao dành cho SV có học lực khá giỏi, GV chú trọng 

hướng dẫn cách đọc quãng Chromatic, quãng 2 tăng, giúp SV tạo ổn định, 

chắc chắn khi xướng âm loại quãng này trong bài. 

Ví dụ 43: Xướng âm Gm No40 (trích) 

 

- Giọng A: nội dung môn học Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum giới hạn từ 0- 3 dấu hóa. Như vậy giọng A major/La trưởng 

và F# minor/Fa thăng thứ là 2 giọng cuối cùng trong chương trình. Điều này 

xuất phát từ thực tế: bài hát Mầm non, Tiểu học, THCS phổ biến trong 
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khoảng 0- 3 dấu hóa, tạo điều kiện cho SV từ không biết (đầu vào) âm nhạc 

được trang bị kiến thức Đọc- Ghi nhạc qua phương pháp thực hành, luyện tập, 

hoàn thiện kỹ năng xướng âm, thẩm âm. Tương tự như giọng trưởng khác, 

GV giới thiệu gam, hợp âm rải giọng A trước khi giao bài đọc. Trong một số 

trường hợp đặc biệt, nhằm thử sức SV, GV đưa ra một số bài chuyển điệu, ly 

điệu có độ khó cao hơn so với yêu cầu. 

Ví dụ 44: Dân ca Áo (trích) [19,tr.12] 

 

Như vậy, đến giọng A, các bài luyện xướng âm dành cho 2 trình độ: loại 

bài theo đúng chương trình, nội dung quy định và bài nâng cao (ví dụ 44). 

Mục đích khuyến khích, tạo động lực học tập. Qua đó, SV rèn luyện kỹ năng 

đọc xướng âm, phát triển khả năng, tự đánh giá cá nhân, tự tin hơn trong quá 

trình tự học. 

- Giọng F#m: là giọng cuối cùng môn Đọc- Ghi nhạc được GV trình bày 

ở 2 dạng thứ tự nhiên, hòa thanh. Về phương pháp, GV tiền hành theo trình tự 

phổ biến trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc gồm: hướng dẫn SV đọc gam, 

hợp âm rải; đọc bài xướng âm; luyện tiết tấu, tổ chức ghi âm. Trong thực tế, 

đến giọng F#m, nhiều SV e ngại khi thấy nhiều dấu hóa trên hóa biểu do 

trong lý thuyết âm nhạc, GV thường đưa ra ví dụ giọng C, Am. Để giản hóa, 

GV dùng thủ pháp dịch giọng một số làn điệu dân ca, bài hát thiếu nhi từ Am, 

Dm, Em, Gm trong một số tài liệu dạy học xướng âm giúp SV làm quen, tiếp 

nhận dễ dàng hơn. 

 Ví dụ 45: Hái rau (dân ca Thái) [40,tr.46] 
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Trong âm nhạc dân gian Việt Nam, làn điệu có nhịp tiết tấu sinh động, 

đem lại hào hứng, phấn khởi trong dạy học Đọc- Ghi nhạc, giúp SV hiểu hơn 

giá trị âm nhạc dân tộc. Dưới đây là làn điệu Lý thiên thai, dân ca liên khu 5. 

 Ví dụ 46: Lý thiên thai (dân ca Liên khu 5) 

 

Luyện tiết tấu, thẩm âm tai nghe trong học phần Đọc- Ghi nhạc 4 kết hợp 

2 nội dung: tăng cường thực hành, ôn tập, củng cố. Do năng lực SV CĐSP 

Âm nhạc hạn chế nên GV không đưa vào chương trình ghi âm 2 bè, tiết tấu 

phức tạp, có độ khó. Chủ yếu tiết tấu trong loại nhịp phổ biến: 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8, 6/8. Dưới đây là 2 mẫu luyện được GV biên soạn phù hợp trình độ chung 

của SV. 

Ví dụ 47: mẫu tiết tấu học phần Đọc- Ghi nhạc 4  

 

Phần ghi âm là giờ thực hành khó khăn với SV, để tai nghe đúng cao độ, 

trường độ, dấu lặng trong một bài đòi hỏi SV luyện nhiều ở nhà, hoặc chăm 
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chỉ, phát triển khả năng nghe giai điệu. Trong học phần 4, GV không tạo mẫu 

thẩm âm vượt trình độ, chỉ yêu cầu ghi lại đúng vị trí âm thanh, trường độ nốt 

trắng, đen, đơn ở 3 loại giọng: Gm, A, F#m. Dưới đây là 1 mẫu nghe nhạc 

giọng F#m.  

Ví dụ 48: ghi âm giọng F#m 

 

Trong môi trường có tính đặc thù ở khu vực Bắc Tây Nguyên, trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trong những năm qua có nhiều cố gắng đưa 

chương trình đào tạo sát thực tế xã hội, môn Đọc- Ghi nhạc với 4 học phần, 8 

tín chỉ thực hành với tổng số 180 tiết đem lại kết quả tích cực. Từ những ngày 

đầu không biết nốt nhạc, chưa có kiến thức âm nhạc, sau khi hoàn thành môn 

học, SV tự đọc, hiểu tính chất tác phẩm, tất cả SV đọc tương đối chính xác ca 

khúc Mầm non, Tiểu học, THCS, đồng thời nhìn bản nhạc tự vỡ tác phẩm 

môn nhạc đàn, hát thuộc chương trình CĐSP Âm nhạc. Mặc dù nhà trường 

chưa có giáo trình môn Đọc- ghi nhạc nhưng GV cố gắng, nỗ lực tự biên soạn 

giáo án, bài giảng từ nhiều nguồn tài liệu, lựa chọn bài đọc nhạc, tiết tấu, ghi 

âm. Là môn học có nhiều phần khác nhau, trong quá trình dạy học, GV chủ 

động giảm bớt nội dung thị tấu, loại giọng trưởng hòa thanh, giai điệu, thứ 

giai điệu, ghi âm 2, 3 bè, đồng thời không đưa vào chương trình hệ thống 

giọng từ 4 dấu hóa trở lên nhằm tập trung thời lượng thực hành nhiều hơn cho 

SV.  

Như vậy, toàn bộ 4 học phần được trình bày cụ thể, chi tiết làm rõ thực 

trạng dạy học môn học Đọc- Ghi nhạc, nội dung cốt lõi của luận văn. Để dạy 

tốt, học tốt, cơ sở vật chất gồm: thiết bị, phương tiện, trong đó phương pháp 

dạy và học của GV đóng vai trò quan trọng. Bằng các phương pháp khác 

nhau, GV chuyển tải, truyền đạt cách thức, tổ chức hướng dẫn cho SV tiêp 

thu, hiểu và thực hành, luyện tập, biến quá trình từ lý thuyết thành kỹ năng 



 

 

56 

hoạt động tích lũy kiến thức âm nhạc. Từ đó ứng dụng hiệu quả học đàn, hát, 

đặc biệt đọc đúng giai điệu ca khúc Việt Nam. 

2.2. Phương pháp dạy và học môn Đọc- Ghi nhạc 

Là môn học thực hành, dạy Đọc- Ghi nhạc yêu cầu, đòi hỏi năng lực, 

kinh nghiệm, vận dụng kiến thức âm nhạc của GV tìm ra phương pháp dạy 

đạt hiệu quả cao. Từ thực tế dạy Đọc- Ghi nhạc nhiều năm qua, các phương 

pháp dạy học được sử dụng như sau:   

2.2.1. Một số phương pháp dạy của giảng viên 

Trong quá trình dạy học âm nhạc, phương pháp là phương tiện chuyển 

tải kiến thức, tri thức khoa học. Mục đích nêu tính toàn diện, đòi hỏi tính linh 

hoạt, thoáng đạt, gợi mở giúp người học lĩnh hội nhanh, nắm chắc nội dung. 

Qua nhiều năm dạy Đọc- Ghi nhạc, thực tế cho thấy mối quan hệ trao đổi, 

tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học đóng vai trò quan trọng. Với 

đặc điểm thực hành liên tục, dạy Đọc- Ghi nhạc là quá trình vận động qua 

từng bài học, buổi lên lớp, lập kế hoạch thực hiện, rèn luyện, tự học của SV 

mà GV sử dụng phương pháp khác nhau. Căn cứ thực tiễn giảng dạy môn 

Đọc- Ghi nhạc, dưới đây là một số phương pháp được áp dụng tại trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum. Mặc dù đạt hiệu quả, nhưng cần đổi mới, cải tiến 

phù hợp hơn (sẽ trình bày kỹ ở chương 3). 

- Phương pháp thuyết trình: về thuật ngữ, trong tiếng Anh có nhiều cách 

giải nghĩa, nhưng phổ biến là từ lecture dành cho người dạy, giảng bài và 

presentation chuyển ngữ sang tiếng Việt là thuyết trình, trình bày, chuyên 

dùng cho đối tượng báo cáo viên, người chịu trách nhiệm thuyết trình/trình 

bày một vấn đề trước khán giả, đám đông. Trong bối cảnh dạy Đọc- Ghi nhạc, 

thuật ngữ tiếng Anh phù hợp là từ lecture/thuyết trình, thuyết giảng. Đây là 

phương pháp được đa số GV trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum sử dụng 

phổ biến trong hoạt động dạy học. Với môn Đọc- Ghi nhạc, phương pháp 

thuyết trình chuyển tải kiến thức âm nhạc bằng ngôn ngữ, lời nói, hình thành 

quan hệ giao tiếp người dạy và người học. Do nội dung lý thuyết môn Đọc- 
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Ghi nhạc ngắn gọn, vì vậy thuyết trình dùng khi tóm tắt, củng cố bài học, 

hướng dẫn SV thực hành, rèn luyện kỹ năng: cách tìm âm 1, 3, 5 trong hợp 

âm rải để xướng âm, sử dụng âm chủ khi ghi âm, luyện khả năng phối hợp 2 

tay gõ tiết tấu... đồng thời thuyết trình là phương pháp đặc biệt hiệu quả nêu 

những lỗi, tật của SV, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay tại lớp, tự 

học ở nhà. 

Ngay từ buổi học đầu tiên đến giờ dạy cuối cùng môn Đọc- Ghi nhạc, 

thuyết trình được GV triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung khác nhau. 

Dưới đây là dẫn chứng dạy Đọc- Ghi nhạc khẳng định sự cần thiết, vai trò 

phương pháp thuyết trình. 

Ví dụ 49: thuyết trình vị trí cao độ, chỗ lấy hơi cho SV CĐSPAN   

 

Chú giải trong ví dụ 49 chỉ nêu ngắn gọn yêu cầu phương pháp thuyết 

trình, trong thực tế GV liên tục dùng ngôn ngữ giải thích, hướng dẫn để SV 

hiểu, thực hiện cách đọc, thực hành bài xướng âm trên lớp. 

Với các loại giọng trong 4 học phần Đọc- Ghi nhạc, thuyết trình là 

phương pháp duy nhất chuyển tải kiến thức, kỹ năng nhận biết cấu tạo, sự 

khác biệt hóa biểu, trưởng, thứ (tự nhiên, hòa thanh), cách sử dụng tay gõ tiết 

tấu, phương pháp nghe, ghi nhạc. Trong phần kiểm tra, đánh giá, GV dùng 

thuyết trình phân tích lỗi sai, chưa chuẩn, nêu câu hỏi vấn đáp, giải thích khó 

khăn, vướng mắc, giúp SV trao đổi tích cực, chủ động. 

Mặc dù phương pháp thuyết trình được dùng phổ biến, nhưng GV trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum luôn phối hợp với phương pháp dạy khác như 

trực quan, làm mẫu, thực hành, tự học... mỗi phương pháp có ưu điểm, hạn 

chế riêng. Do đó, khi thuyết trình cần trình bày ngắn, gọn, tập trung nội dung 
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truyền đạt, tiết chế cảm hứng dễ sa đà, nói năng tràng giang, đại hải, đặc biệt 

hay kể về bản thân nhằm khuếch trương thanh thế, vai trò cá nhân. 

- Phương pháp trực quan: cùng với thuyết trình, phương pháp trực quan 

(tiếng Anh, Mỹ: visual Aids) sử dụng phương tiện dạy học đặc thù môn Đọc- 

Ghi nhạc: đàn Piano, bảng kẻ 5 dòng nhạc. Ngoài ra, GV dùng Laptop, máy 

chiếu (projector), clip, trang thiết bị âm thanh: loa, tăng âm... Tuy vậy, hiện 

nay trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chưa nâng cấp cơ sở vật chất nên 

phương pháp trực quan trên lớp chỉ sử dụng đàn và bảng. Những phương tiện 

dạy học khác do GV tự chuẩn bị: bài xướng âm, ghi âm, tiết tấu, tài liệu dạy 

học, vở chép nhạc... 

Là phương pháp cần thiết, trực quan giúp SV cảm nhận âm nhạc trong 

thực tế. Khi giao bài xướng âm, GV yêu cầu SV chép vào vở, sau đó luyện 

tập ngay trên lớp. Những quãng khó trong bài, GV dùng đàn Piano tạo âm 

thanh, SV nghe, thực hành. Như vậy, phương pháp trực quan môn Đọc- Ghi 

nhạc gồm thao tác kỹ năng lặp đi lặp lại suốt quá trình dạy học. Để đạt hiệu 

quả cao, GV kết hợp 2 phương pháp trong quan hệ: thuyết trình- trực quan- 

thuyết trình, hướng SV tập trung bài giảng, khuyến khích khả năng sáng tạo, 

chủ động học tập. 

Phương pháp trực quan môn Đọc- Ghi nhạc liên quan chặt chẽ trình độ 

diễn tấu nhạc đàn (Piano, Keyboard, Guitar...) của GV. Trong thực tế, nhiều 

GV dạy âm nhạc còn yếu kỹ thuật đàn, bộc lộ điểm hạn chế khi xuất hiện 

trường hợp SV yêu cầu GV đánh mẫu ghi âm, bài xướng âm, gam, hợp âm, 

lúc này nhược điểm kỹ thuật bộc lộ như vấp váp, lỗi câu, tiết nhạc, phối hợp 2 

tay không hoàn chỉnh, sắc thái âm nhạc chưa rõ ràng... để lại ấn tượng xấu 

trong SV về trình độ, năng lực GV. Với nội dung tiết tấu cũng tương tự, GV 

soạn, giao bài cho SV, nhưng thực hiện mẫu lúng túng, gõ sai mặc dù ở tốc độ 

chậm.  

Như vậy, phương pháp trực quan trong dạy Đọc- Ghi nhạc đòi hỏi GV 

nhiều kỹ năng khác nhau như đánh đàn, gõ tiết tấu đảm bảo giờ dạy diễn ra tự 
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nhiên, trôi chảy. Việc nâng cao trình độ diễn tấu đàn, xướng âm, thẩm âm với 

người dạy Đọc- Ghi nhạc là đòi hỏi tất yếu, sử dụng trực quan giúp GV thực 

hiện tốt quy trình, các bước dạy học, đem lại hiệu quả tích cực về hình ảnh, 

phương pháp giảng dạy, truyền đạt kiến thức. Ở mức độ cao hơn, GV dùng 

đàn đệm bài xướng âm tạo không khí lớp sinh động, cuốn hút, qua đó SV cảm 

nhận tốt về GV, cố gắng phấn đấu, hoàn thành bài học. Từ thực tế dạy môn 

Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cho thấy trực quan 

là phương pháp tác động trực tiếp SV qua tổ chức hoạt động trên lớp, tự luyện 

tập. Ở góc độ tâm lý, phương pháp trực quan là biểu hiện bên ngoài, phản ánh 

đầy đủ nội dung, bản chất dạy học, năng lực, trình độ người giảng viên. 

Những GV đánh đàn, đệm đàn tốt trong giờ Đọc- Ghi nhạc nhận sự quan tâm, 

chú ý của SV, tạo hành động bắt chước, làm theo GV, tăng cường động cơ 

học tập, chăm chỉ, chịu khó hoàn thành bài. Tuy vậy phương pháp trực quan 

bộc lộ hạn chế khi phụ thuộc phương tiện giảng dạy. Nếu trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum tăng cường, bổ sung cơ sở vật chất như: máy tính, máy 

chiếu, tăng âm, loa, đài, giáo trình... dạy học trực quan đem lại hiệu quả cao 

hơn, SV có thể xem, nghe trực tiếp bài xướng âm bằng hình ảnh, clip, đường 

nét giai điệu trong tác phẩm âm nhạc nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam... 

đây là cách tiếp cận mới trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc nhằm phát huy 

ảnh hưởng tích cực từ phương pháp trực quan.         

- Phương pháp thực hành, luyện tập: là phương pháp quan trọng nhất, 

đóng vai trò chủ đạo, là sự khẳng định của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum khi đánh giá Đọc- Ghi nhạc là môn học thực hành với số tiết theo hệ số 

2. Do đó thực hành đóng vai trò cốt lõi, quyết định kết quả dạy học Đọc- Ghi 

nhạc, trong Lời nói đầu cuốn Giáo trình Đọc- Ghi nhạc nêu rõ tầm quan trọng 

phương pháp thực hành: “Giáo trình Đọc- Ghi nhạc là một môn có vai trò 

quan trọng, giúp cho người học từ có năng khiếu trở thành có năng lực thực 

hành âm nhạc”[40,tr.3]. Thực hành và luyện tập (tiếng Anh, Mỹ: Practice) 

được triển khai, tiến hành trong giờ lên lớp, tự học. Để tổ chức hoạt động thực 
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hành, GV xây dựng 3 bước theo quy trình: chuẩn bị, thực hiện, kết thúc. Cuối 

giờ, GV hướng dẫn SV chỉnh sửa lỗi, tật, đặc biệt chênh, phô vị trí cao độ. 

Giai đoạn chuẩn bị: GV soạn giáo án, nội dung dạy theo chương trình đề 

ra. Trong Đọc- Ghi nhạc, chuẩn bị bài xướng âm, tiết tấu, ghi âm chiếm nhiều 

thời gian. Như đã trình bày, hiện nay trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

chưa tổ chức biên soạn giáo trình, do đó nguồn sách, tài liệu xuất bản công 

khai giúp GV đọc, lựa chọn bài cho 3 nhóm trình độ khá, giỏi; trung bình; 

yếu. Để buổi giảng đạt chất lượng, GV dùng đàn Piano kiểm tra giai điệu, 

quan tâm đặc biệt loại bài ở điệu thứ tự nhiên, hòa thanh. 

Giai đoạn thực hiện: là trọng tâm của phương pháp thực hành, trước hết 

GV đọc gam, hợp âm rải, dùng đàn Piano tạo âm thanh để SV nghe, cảm nhận 

âm chủ, trục âm 1, 3, 5, đồng thời kết hợp phương pháp thuyết trình, trực 

quan (viết gam, bài xướng âm, tiết tấu lên bảng) giải thích, hướng dẫn SV 

cách thực hiện, làm theo. Giai đoạn này, GV tiến hành đọc mẫu giai điệu, 

đánh đàn nhiều lần, yêu cầu SV đọc vị trí cao độ, trường độ. Sau khi đọc, 

đánh đàn mẫu, GV hướng dẫn SV đọc gam, hợp âm rải, thời gian thực hành 

quan trọng do phát sinh lỗi, tật cần chỉnh sửa tỉ mỉ, chính xác. Với số lượng 

17 SV, GV làm việc lần lượt từng SV, tập trung sự quan tâm, chỉnh sửa nhóm 

SV yếu và trung bình qua cách thị phạm bằng giọng hoặc trên đàn, giúp SV 

xác định âm chủ. Tóm lại, dạy đọc gam, hợp âm rải, GV sử dụng phương 

pháp thực hành giúp SV đọc đúng cao độ, trường độ âm thanh, chỉnh sửa lỗi, 

tật chênh, phô của SV. 

Ở phần xướng âm, phương pháp thực hành tạo mối quan hệ tương tác 

chặt chẽ giữa người dạy và người học, hoàn thiện kỹ năng đọc của SV. Tuy 

vậy, từng học phần có đặc điểm thực hành riêng, ở học phần 1, thực hành tập 

trung vào nhận dạng vị trí cao độ, trường độ nốt nhạc qua gam, hợp âm rải. 

SV thực hiện nhiều lần, tạo thói quen ghi nhớ đường tuyến giai điệu, âm tựa 

trong lòng trục âm. GV làm mẫu, hướng dẫn SV đọc. Với học phần 2, thực 

hành bài xướng âm thứ tự nhiên, hòa thanh, tăng cường luyện quãng có nốt 7 
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tự nhiên, 7 tăng (#) tiến vào âm chủ ở 2 giọng: Em, Dm. Trên thực tế, giờ lên 

lớp GV yêu cầu SV chuyên cần, cố gắng, cảm nhận chính xác quãng bán 

âm/chromatic. Học phần 3, phương pháp thực hành được GV tổ chức ôn tập, 

củng cố kiến thức, đồng thời cho SV tập bài xướng âm 2 dấu hóa # và b kết 

hợp đọc ký hiệu chỉ sắc thái giúp SV hiểu tính chất giai điệu trong ca khúc, 

tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Bài xướng âm trong học phần 4 tăng thời gian 

thực hành để GV chỉnh sửa lỗi, tật, giao bài tự học. Là giai đoạn cuối môn 

Đọc- Ghi nhạc, GV khuyến khích SV chủ động tự giác học tập, tự điều chỉnh 

sai sót khi đọc bài.  

Với tiết tấu, ghi âm, thực hành luyện tai nghe, thẩm âm, phối hợp 2 tay 

gõ tiết tấu. Trong đó, luyện nghe nhạc ghi lại là phần khó nhất, mặc dù GV 

soạn bài ghi âm gần gũi với gam, hợp âm rải, trường độ gồm nốt trắng, đen, 

đơn nhưng nhiều SV chưa xác định đúng quãng, cao độ. Nguyên nhân do SV 

ít tập nghe nhạc, chủ yếu học trên lớp khi GV đánh mẫu ghi âm trên đàn ở tốc 

độ chậm (hoặc rất chậm). Phần gõ tiết tấu tượng tự như ghi âm, khả năng phối 

hợp 2 tay yếu, chưa tách biệt hoạt động từng tay.  

 Trong quá trình triển khai phương pháp thực hành Đọc- Ghi nhạc, duy 

trì nề nếp, ý thức học tập là biện pháp tiến hành thường xuyên. Phần cuối 

cùng (bước 3) GV đánh giá, nhận xét, góp ý, nêu tình hình, đặc điểm, lỗi, tật 

của SV khi thực hành. Qua đó đưa ra phương hướng, cách luyện tập đạt hiệu 

quả, thông báo quy định kiểm tra, đánh giá trình độ sau khi kết thúc học phần, 

thi hết môn.   

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá: tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum, kiểm tra, đánh giá là nội dung bắt buộc trong quy trình đào tạo theo học 

chế tín chỉ. Qua đó, khoa Sư phạm nắm vững kết quả đào tạo, khung chương 

trình đang ban hành, từ đó điều chỉnh kịp thời sát nhu cầu thực tiễn xã hội. 

Phương pháp kiểm tra, đánh giá học chế tín chỉ khác niên chế, cuối học phần, 

SV thực hiện bài kiểm tra theo quy định (phòng KT&ĐBCL tổ chức). Do đặc 

thù môn Đọc- Ghi nhạc, kiểm tra, đánh giá 2 kỹ năng: đọc bài xướng âm, ghi 
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âm, không kiểm tra thẩm âm tiết tấu, bài luyện tập bổ trợ. Toàn bộ phương 

pháp kiểm tra, đánh giá được GV thực hiện liên tục theo tuần, kỳ. Trong đó, 

GV chấm điểm chuyên cần (chiếm trọng số toàn môn học: 2/10), điểm kiểm 

tra đánh giá tối đa: 8/10 theo tỷ lệ: bài xướng âm: 5/10, ghi âm: 3/10. Nội 

dung phương pháp kiểm tra, đánh giá Đọc- Ghi nhạc gồm: kế hoạch kiểm tra; 

mục đích/tiêu chí phương pháp đánh giá theo tuần, giữa kỳ, kết thúc học 

phần, thi hết môn. 

+ Kế hoạch đánh giá gồm: đánh giá thường xuyên, hình thức kiểm tra 

trong giờ dạy học: điểm danh, ghi sổ lên lớp SV, thái độ chuyên cần, chăm 

chỉ học tập, hoàn thành bài giao tự học, luyện tập ở nhà. 

+ Kiểm tra tuần: đối chiếu theo mục tiêu, tiêu chí đọc hoàn chỉnh, lưu 

loát bài xướng âm, thẩm âm tiết tấu chứng minh tự học, luyện tập. GV chấm 

điểm tối đa: 10/10. 

+ Kiểm tra giữa kỳ: mục tiêu đánh giá học lực, lỗi, tật trong đọc bài 

xướng âm, khả năng nghe, ghi âm, gõ tiết tấu. 

+ Kiểm tra kết thúc học phần: yêu cầu đọc thành thạo gam, hợp âm rải, 

bài xướng âm, bài ghi âm trong chương trình. 

+ Thi hết môn Đọc- Ghi nhạc: đọc xướng âm chính xác giai điệu trong 1 

ca khúc Mầm non, Tiểu học, THCS. Ghi âm đúng cao độ, trường độ. 

Các trường hợp nghỉ, bỏ học trong kỳ kiểm tra, thi không chấm điểm. 

GV chấm kiểm tra, đánh giá hết học phần, hết môn: từ 2 người trở lên. 

Hệ số điểm: kiểm tra tuần: 1; giữa kỳ: 2; hết học phần: 3; hết môn: 4 

Tóm lại, dạy Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

được GV triển khai các phương pháp: thuyết trình, trực quan, thực hành, kiểm 

tra, đánh giá, mỗi phương pháp có ưu điểm, hạn chế riêng. Trong quá trình 

dạy, GV kết hợp phương pháp linh hoạt, giúp SV tiếp thu bài nhanh, hiểu rõ 

nội dung để thực hiện. Việc phân nhóm trình độ học lực xuất phát từ điều kiện 

khách quan, đảm bảo SV học tập, phát triển năng lực cá nhân. Do điều kiện 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn hạn chế, môn Đọc- 
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Ghi nhạc chưa áp dụng công nghệ như: Laptop, máy chiếu, phần mềm âm 

nhạc. Những phương pháp khác như: dự án/project, góc/learning in corner 

không phù hợp trong dạy học Đọc- Ghi nhạc, do mô hình tổ chức giới hạn từ 

15- 20 SV/lớp, đồng thời GV chịu ảnh hưởng phương pháp giảng dạy từ cơ sở 

đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

Nhạc viện Tp.HCM, Học viện âm nhạc Huế... 

Về ý nghĩa, phương pháp dạy Đọc- Ghi nhạc góp phần xây dựng, hình 

thành thói quen, nề nếp luyện tập, tự học, từ đó SV chủ động nhận thức bản 

thân phát triển năng khiếu, phát huy năng lực hoạt động tổ chức dạy âm nhạc 

trong trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Đây là mục đích chương trình đào 

tạo CĐSP Âm nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hiện nay. 

2.2.2. Phương pháp học tập môn Đọc- Ghi nhạc 

Giai đoạn gần đây, quan niệm lấy người học làm trung tâm và học tích 

cực được tuyên truyền, phổ biến, làm thay đổi tư duy dạy học truyền thống: 

người thầy là trung tâm giáo dục trước đó. Xuất phát từ mục đích chương 

trình chuyên ngành Âm nhạc của khoa, trường, SV là tâm điểm quá trình dạy 

học môn Đọc- Ghi nhạc. Như đã nêu, sĩ số SV CĐSP Âm nhạc khóa 22 có 17 

người, bắt đầu học từ 2017, đến 2020 ra trường. Năm học 2018- 2019  là năm 

2 hệ Cao đẳng. Do đầu vào là học sinh tốt nghiệp THPT, thành phần người 

dân tộc thiểu số Tây Nguyên: 88,23%. Số lượng SV ít đồng thời chưa tiếp xúc 

âm nhạc nên SV gặp nhiều khó khăn tiếp thu kiến thức Đọc- Ghi nhạc. Trong 

mục 2.1 với 4 học phần Đọc- Ghi nhạc trình bày khả năng hạn chế của SV 

trong môi trường đào tạo tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Mối 

quan hệ hữu cơ giữa phương pháp dạy và phương pháp học đóng vai trò quan 

trọng, gắn kết 2 chủ thể: người dạy, người học. Thực tế cho thấy SV học có 

phương pháp sẽ tiến bộ nhanh, tiết kiệm thời gian, công sức, phát huy năng 

lực sở trường, điểm mạnh cá nhân, ứng dụng hiệu quả kiến thức Đọc- Ghi 

nhạc vào chơi đàn, hát. Dưới đây là phương pháp học được GV hướng dẫn 

trong 2 năm qua. 
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- Học tập theo năng lực, trình độ: trong cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp, phát huy năng lực, điểm mạnh cá nhân, chủ động khắc phục nhược 

điểm, hạn chế kỹ thuật, biểu diễn nhạc đàn, hát, sáng tác, hình thành phong 

cách riêng. Các môn kiến thức chung: lý thuyết, ký xướng âm, hòa thanh... 

SV tự học với tinh thần tự nguyện tự giác, bởi kiến thức âm nhạc là nền tảng, 

đem lại lợi ích thiết thực, hiểu rõ âm nhạc giao hưởng, tác phẩm viết cho 

Piano, Violin... nắm vững trường phái, phong cách sáng tác âm nhạc từ tiền 

cổ điển đến hiện đại, hậu hiện đại. Tóm lại, đọc/xướng âm, ghi/ký âm là hệ 

thống kỹ năng tích lũy theo thời gian, người học âm nhạc chuyên nghiệp 

thường xuyên sử dụng khi luyện tập, biểu diễn, sáng tác từ thành thạo đến 

điêu luyện.  

Những nhận thức trên ảnh hưởng đến quá trình đào tạo CĐSP Âm nhạc, 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trong đó môn Đọc- Ghi nhạc là kiến 

thức âm nhạc thực hành, dạy học theo nội dung tích lũy kiến thức qua 4 học 

phần khác nhau. Như vậy, SV học theo năng lực, trình độ phát triển cá nhân là 

phương pháp chính, phổ biến trong chương trình âm nhạc từ chuyên nghiệp 

đến phổ thông. Như đã nêu, học phần Đọc- Ghi nhạc được GV chủ động phân 

loại trình độ, giao bài phù hợp khả năng SV. Phương pháp học theo trình độ 

có ưu điểm: 

Loại yếu: tập trung đọc gam, hợp âm rải, hình thành phương pháp học 

tập, luyện đọc, ghi nhạc qua bài tập xướng âm. 

Loại khá, giỏi: thúc đẩy năng lực, nâng cao trình độ đọc nhạc, ghi âm, 

SV phát triển nhanh kiến thức, các bài học tăng dần độ khó. 

Loại trung bình: tự biết khắc phục lỗi, yếu điểm khi đọc cao độ, trường 

độ trong bài. Đặc biệt với thẩm âm, tiết tấu, tăng cường rèn luyện nghe nhạc, 

thực hành âm nhạc trong tự học. 

- Phương pháp luyện tập theo nhóm: là phương pháp triển khai theo 

nhóm 2- 3 SV, kết hợp trình độ khá, giỏi, trung bình, yếu để SV hỗ trợ, giúp 

nhau tự học. Trong thực tế, phương pháp này cho thấy hiệu quả tốt khi SV 
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học lực trung bình, yếu tiếp thu chỉ bảo, góp ý, kinh nghiệm từ SV khá, giỏi. 

Học Đọc- Ghi nhạc theo nhóm kích thích SV phấn đấu như ngạn ngữ đã nói: 

học thầy không tày học bạn. Lời khuyên bạn bè về ý nghĩa tạo nên hoạt động 

học có ích. 

- Phương pháp tự học, tự rèn luyện: là phương pháp chủ yếu trong học 

Đọc- Ghi nhạc, để có kết quả học tập tốt, SV bắt buộc tự học, tự rèn luyện. 

Phương pháp rèn luyện yêu cầu SV lập kế hoạch, bố trí thời gian phù hợp sinh 

hoạt, ăn, ở. Có SV thích học khuya hoặc chỉ học ban ngày... những thói quen 

đó ảnh hưởng quá trình tự học, rèn luyện. Do đó, dành nhiều thời gian rèn 

luyện giúp SV hoàn thiện kỹ năng, thực hành thành thạo, tăng nhạy cảm âm 

nhạc. 

Phương pháp rèn luyện gắn bó chặt chẽ động cơ phấn đấu, nghị lực, ý 

chí, yêu thích, say mê học tập. Chỉ bằng con đường khổ luyện, thành tích học 

tập sẽ đến tự nhiên vì kiến thức tích lũy liên tục, biến đổi nhanh chóng từ 

lượng sang chất.   

Tóm lại, phương pháp học tập môn Đọc- Ghi nhạc có đặc điểm chung 

hướng đến phát triển tài năng âm nhạc. Là môn học thực hành, các phương 

pháp: học theo trình độ, nhóm, tự rèn luyện bổ sung cho nhau, tạo nên cộng 

đồng học tập, chú trọng vai trò cá nhân. Tính linh hoạt phương pháp trên giúp 

SV chủ động, tự đánh giá khả năng, phấn đấu, hoàn thiện kiến thức. Những 

lỗi, tật khi học Đọc- Ghi nhạc bộc lộ trong xướng âm, ghi âm, tiết tấu được 

GV hướng dẫn, đưa ra biện pháp khắc phục, giúp SV lĩnh hội, tự chỉnh sửa. 

Đây là quá trình tự rèn luyện bền bỉ trong thời gian dài, do đó phương pháp 

học tập đóng vai trò quan trọng, giúp SV tiến bộ, vượt qua bản thân. Có thể 

khẳng định, GV môn Đọc- Ghi nhạc không chỉ là người thầy trên lớp, mà còn 

nắm vững phương pháp, hướng dẫn SV hiểu, sử dụng vào học tập, rèn luyện, 

tích lũy kiến thức với niềm tin trở thành giáo viên dạy nhạc phổ thông. 
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2.3. Những khó khăn, thuận lợi trong dạy học Đọc- Ghi nhạc   

Dạy và học âm nhạc có những đặc thù riêng với yêu cầu trang thiết bị, 

tác phẩm, tài liệu, giáo trình, đặc biệt là vai trò GV, SV trong mối quan hệ 

tổng thể. Tất cả đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ, tinh thần phấn đấu, vì rất khó xác 

định điểm giới hạn trình độ, kiến thức hiểu biết âm nhạc. Để dạy học môn 

Đọc- Ghi nhạc, những phương tiện tối thiểu như: đàn, bảng, tài liệu, vở chép 

nhạc là điều kiện cần và đủ cho GV, SV. Qua thời gian dạy học môn Đọc- 

Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, dưới đây trình bày những 

khó khăn, thuận lợi trong dạy và học.        

- Phương tiện, trang thiết bị dạy học: 

Đến năm học 2018- 2019, phòng thực hành âm nhạc ở trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum được trang bị cơ sở vật chất: đàn Piano và bảng, phấn, 

những thiết bị dạy học khác do GV, SV tự chuẩn bị. Đây là khó khăn chung 

của trường, khoa Sư phạm khi GV liên tục đề nghị bổ sung, nâng cấp tăng 

âm, loa, đài, máy chiếu, máy tính... nhằm phù hợp tình hình dạy học âm nhạc 

hiện nay. Mặc dù chưa đầy đủ, GV và SV nỗ lực, đảm bảo dạy học đúng tiến 

độ, học phần Đọc- Ghi nhạc diễn ra trong thân thiện, nhiệt tình giữa GV, SV. 

Về thuận lợi: GV đọc, chọn bài xướng âm, ghi âm, tiết tấu từ nhiều tài 

liệu, sách, giáo trình do cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp in, xuất bản. 

Lên lớp có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ quy định của khoa, 

trường: sổ lên lớp, điểm danh SV, tổ chức lớp học nề nếp, quy củ. GV tích 

cực soạn bài, chuẩn bị kế hoạch, nội dung dạy học, hướng dẫn chi tiết từng 

SV phương pháp đọc xướng âm, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của 

SV như: phối hợp 2 tay gõ tiết tấu, tìm âm chủ trong ghi nhạc. Khả năng diễn 

tấu Piano của GV tốt, có thể trình diễn trước SV nhiều tác phẩm cổ điển, lãng 

mạn, cận đại, biết đệm đàn cho SV thực hành bài xướng âm, đem lại niềm tin, 

khích lệ SV học tập.  

Về khó khăn: do phương tiện chỉ có đàn Piano, bảng, phấn nên quy trình 

dạy học Đọc- Ghi nhạc gồm: GV viết trên bảng gam, hợp âm rải, bài xướng 
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âm, mẫu tiết tấu, SV chép vào vở. Mục đích giúp SV tự ghi bài học, tăng khả 

năng ghi nhớ, đồng thời hiểu rõ nội dung, tính chất bài học. GV sử dụng đàn 

Piano tạo âm thanh cho SV xướng âm quãng trong hợp âm rải, bậc âm đi lên, 

đi xuống, hướng dẫn SV đọc, chỉnh sửa lỗi. 

Cách dạy học trên gây cảm giác đều đều, nhàm, chán ở học phần 2, 3, 4, 

do thiết bị dạy học chỉ có đàn Piano là phương tiện âm nhạc duy nhất. Đây là 

khó khăn cho GV, SV khi âm nhạc chuyển tải qua cơ quan thính giác/nghe, 

thị giác/nhìn. Để SV hiểu nhanh, nắm vững kiến thức Đọc- Ghi nhạc, những 

phương tiện công nghệ phổ biến ở Việt Nam cần được trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum bổ sung, nâng cấp như: máy tính, máy chiếu và thiết bị âm 

thanh khác, đặc biệt là phần mềm âm nhạc: Cubase, Wavelab, Encore, Final... 

giúp SV có điều kiện học tập, GV thực hiện bài dạy hiệu quả.  

- Giáo trình, tài liệu dạy học: do trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

mới thành lập từ 2017 đến nay, hệ thống giáo trình môn âm nhạc chưa biên 

soạn đầy đủ, trong đó có Đọc- Ghi nhạc. Trên thực tế, giáo trình đóng vai trò 

quan trọng, đảm bảo thực hiện mục đích đào tạo được phê duyệt, ban hành. 

Về thuận lợi: trình độ GV đáp ứng chuẩn, tiêu chí: có bằng ĐH dạy cho CĐ, 

chất lượng kiến thức chuyên môn đảm bảo như biểu diễn hay đệm đàn Piano 

tốt, có kinh nghiệm biên soạn bài từ nhiều nguồn tài liệu nên quá trình dạy 

học Đọc- Ghi nhạc đạt chất lượng, được SV yêu quý, trân trọng. Về khó khăn: 

do thiếu giáo trình nên soạn bài Đọc- Ghi nhạc dựa vào nhận thức, năng lực 

từng GV, chưa hình thành hệ thống bài giảng từ học phần 1 đến học phần 4. 

Ngoài ra, xuất hiện tranh luận, quan điểm không thống nhất trong chọn bài, 

phương pháp dạy học, hệ lụy của thiếu giáo trình, tài liệu Đọc- Ghi nhạc. Do 

đó xây dựng, hoàn chỉnh giáo trình rất cần thiết, trong tương lai, khoa Sư 

phạm, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cần tổ chức hội đồng khoa học, 

khuyến khích, tạo điều kiện để GV biên soạn, hoàn thành giáo trình Đọc- Ghi 

nhạc, đáp ứng tốt hơn mục tiêu đào tạo của trường, khoa Sư phạm. 
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- Vai trò giảng viên và tâm lý sinh viên: mối quan hệ giữa người dạy, 

người học luôn tương tác chặt chẽ. Vai trò GV dạy Đọc- Ghi nhạc là một 

trọng số chất lượng kiến thức. Với GV có trình độ toàn diện như: đánh đàn 

thành thạo, điêu luyện, cách giảng rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ, biết hướng dẫn SV 

học tập, soạn bài đúng khả năng, phù hợp SV sẽ đem lại hiệu quả cao trong 

dạy học. Trong một số ít trường hợp GV hạn chế, gặp khó khăn diễn tấu đàn 

hoặc chưa có kinh nghiệm tổ chức lớp, lười soạn bài sẽ không đạt yêu cầu, 

đảm bảo chất lượng môn Đọc- Ghi nhạc, kết quả SV tỏ ra chán nản, bỏ học, 

hay than phiền, bướng bỉnh. Như vậy, trình độ, khả năng GV đóng vai trò 

quan trọng trong định hướng, phát triển năng khiếu âm nhạc, hoàn thiện 

phương pháp, động cơ học tập của SV. Về tâm lý, do SV là người dân tộc 

thiểu số vùng Kon Tum chưa tiếp xúc âm nhạc bài bản, chính quy, nhận thức 

âm nhạc cảm tính. Đại đa số trước khi vào trường cho rằng âm nhạc chỉ là bài 

hát/nhạc có lời phát trên phương tiện truyền thông. Khi tiếp xúc bài xướng âm 

(không có lời ca) tỏ ra lúng túng, tâm lý tự ti, rụt rè tạo áp lực học tập. SV học 

lực trung bình, yếu, tự đánh giá bản thân không có năng khiếu âm nhạc, hoặc 

học nhạc là sai lầm trong chọn nghề nghiệp. Điều này tác động rất lớn đến ý 

thức, tinh thần như không luyện tập, nghe giảng, bỏ học, sức học đi xuống, 

ảnh hưởng tập thể lớp. Tìm hiểu, giải quyết tâm lý học tập SV gặp nhiều khó 

khăn, trong đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích thắc mắc, trăn trở là 

phương pháp cần thiết. Trên lớp, SV yếu được quan tâm đặc biệt qua kiểm tra 

liên tục, xây dựng, củng cố tinh thần, tạo động lực, từ đó SV tích cực, chủ 

động học Đọc- Ghi nhạc. 

Tóm lại, những khó khăn, thuận lợi trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc có 

nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau, nhưng tập trung trong 

một số nội dung diễn ra tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: phương 

tiện, trang thiết bị; Giáo trình, tài liệu dạy học; Vai trò giảng viên và tâm lý 

sinh viên. Đây là vấn đề cần được giải quyết để môn Đọc- Ghi nhạc thực sự 



 

 

69 

đem lại kiến thức bổ ích cho người học, đạt chất lượng đào tạo trình độ CĐSP 

Âm nhạc giai đoạn hiện nay. 

Tiểu kết 

Thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc tại khoa Sư phạm, trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum được trình bày qua 3 mục chính. Trong nội dung 

học phần môn Đọc- Ghi nhạc 1 nêu cấu trúc, trình tự quá trình dạy học 3 loại 

giọng: C, Am, G. Đây là học phần mở đầu môn Đọc- Ghi nhạc nên phương 

pháp dạy học hướng đến mục đích giúp SV làm quen, hình thành thái độ học 

tập. Những ví dụ, dẫn chứng cho thấy hoạt động thực tế GV, SV ngành CĐSP 

Âm nhạc. Ở học phần 2, với 3 loại giọng: Em, F, G, trong đó quy trình dạy 

học tập trung mối quan hệ quãng Chromatic từ nốt 7 tiến vào nốt 1 để SV có 

thể đọc quãng 1/2 cung. Học phần 3 mở rộng hơn với 3 giọng: D, Bm và Bb 

có 2 dấu hóa ở hóa biểu để SV nhận biết điệu thức 7 âm (diatonic), đọc thành 

thạo bài xướng âm, gõ tiết tấu, ghi được giai điệu đơn giản. Học phần 4 là học 

phần cuối cùng, có 3 giọng: Gm, A và F#m. Như vậy, toàn bộ môn Đọc- Ghi 

nhạc các loại giọng trưởng, thứ từ 0- 3 dấu hóa, việc giới hạn đảm bảo cho SV 

có thời gian tập trung rèn luyện, tự học Đọc- Ghi nhạc. Là môn học thực hành 

có hệ số 2, tổng thời gian: 180 tiết, môn Đọc- Ghi nhạc giúp SV sau khi hoàn 

thành môn học, có thể tự đọc, hiểu tác phẩm viết cho nhạc đàn, hát, đặc biệt là 

tự vỡ các ca khúc viết cho Mầm non, Tiểu học và THCS.  

Trong 2 mục phương pháp và những khó khăn, thuận lợi trong dạy học 

môn Đọc- Ghi nhạc trình bày cụ thể phương pháp dạy: thuyết trình, trực quan, 

thực hành, luyện tập, kiểm tra, đánh giá, phương pháp học tập: học theo năng 

lực, trình độ cá nhân, tạo nhóm học tập, tự học, rèn luyện. Tất cả nhằm tích 

lũy kiến thức cho SV, hình thành động cơ phấn đấu học tập. Đây là thực trạng 

đang diễn ra tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Qua đó cho thấy cần 

đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ GV và xây dựng ý thức học tập của 

SV, hình thành đội ngũ giáo viên dạy nhạc phổ thông chất lượng cao, đáp ứng 

yêu cầu, đòi hỏi của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay 



 

 

70 

Chương 3 

HIỆU QUẢ VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI DẠY HỌC ĐỌC- GHI NHẠC 

3.1. Những hiệu quả đạt được trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc 

Kiến thức âm nhạc cơ bản tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

gồm: Lý thuyết âm nhạc, Đọc- Ghi nhạc, 2 môn học cùng tiến hành tổ chức từ 

kỳ 1 (năm thứ I) mục đích trang bị cho SV kỹ năng xướng âm, hiểu ký hiệu 

sắc thái âm nhạc. Từ đó ứng dụng vào học đàn, hát, hình thức và thể loại âm 

nhạc và một số môn khác. Hiệu quả Đọc- Ghi nhạc đem lại giá trị, lợi ích: 

kiến thức âm nhạc tích lũy, nâng cao trình độ tự đọc nhạc, nghe nhạc; Đọc- 

Ghi nhạc giúp SV giải quyết công việc sau khi ra trường, trở thành giáo viên 

dạy âm nhạc phổ thông (Mầm non, Tiểu học, THCS) ở tỉnh Kon Tum. 

3.1.1. Đọc- Ghi nhạc hình thành kiến thức âm nhạc cho sinh viên 

Khi trở thành SV CĐSP Âm nhạc, yêu cầu đầu tiên với SV là hiểu, biết 

kiến thức lý thuyết âm nhạc. Để nắm vững kiến thức ở mức độ cơ bản, SV 

phải tiếp thu học phần Lý thuyết, Đọc- Ghi nhạc. Đây là điều kiện tiên quyết, 

bắt buộc, từ đó SV bắt đầu học môn khác, do đó mối quan hệ 2 môn (Lý 

thuyết, Đọc- Ghi nhạc) gắn bó, song hành trong chương trình đào tạo CĐSP 

Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Thực tế cho thấy sự phát 

triển năng lực cá nhân không theo trình tự thời gian học tập, mà biến đổi khác 

nhau, xuất phát từ ý thức, thái độ, khả năng luyện tập. Cuối học phần 1, nội 

bộ lớp xuất hiện tình trạng phân tách trình độ: khá, giỏi; trung bình, yếu 

(chương 2 đã nêu). Bằng trách nhiệm, GV tìm biện pháp thúc đẩy SV học tập, 

tạo diều kiện để SV tiếp nhận kiến thức, thực hành bài. Qua 4 học phần Đọc- 

Ghi nhạc, SV có thể đọc bài xướng âm ở nhiều mức độ khác nhau, nghe, ghi 

lại giai điệu, gõ tiết tấu đúng yêu cầu, 100% SV vượt qua kỳ thi hết môn. Như 

vậy, kết quả dạy học môn Đọc- Ghi nhạc gồm: 

Xác định môn Đọc- Ghi nhạc là kiến thức trọng yếu, cơ bản, bắt buộc 

phải thực hành, luyện tập bằng thái độ kiên trì, lâu dài. Có thể so sánh với đào 

tạo âm nhạc chuyên nghiệp, quá trình học tập từ 6- 7 tuổi, kéo dài 11 năm 
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(trung cấp dài hạn: 7 năm, đại học: 4 năm). Như vậy, học Đọc- Ghi nhạc trình 

độ CĐSP Âm nhạc (4 học phần trong 2 năm) là khoảng thời gian ngắn, SV 

cần phấn đấu, tiếp thu kiến thức nhanh chóng, toàn diện. Với xướng âm, SV 

chủ động luyện tập, tự học, trau dồi kiến thức qua nhiều nguồn tài liệu, sách, 

giáo trình. Bằng nhiều phương pháp, cách thực hành, SV tích lũy lượng kiến 

thức dày dặn, củng cố niềm tin, giải tỏa tinh thần, trạng thái tâm lý ổn định, 

vững vàng. Đồng thời Đọc- Ghi nhạc góp phần sáng tổ nhiều nội dung trong 

lý thuyết như: các bậc cơ bản, tên gọi, quãng 8; ký hiệu âm thanh bằng chữ 

cái (đã nêu trong chương 2 ký hiệu tiếng Anh, Mỹ); các loại dấu lặng, điệu 

thức Diatonic, hệ thống hóa biểu (thăng:#, giáng: b), tiết tấu, các loại nhịp, 

nghịch phách, đảo phách, quãng... tất cả lý thuyết âm nhạc được diễn tả qua 

hoạt động thực hành xướng âm, ghi âm. Do đó, Đọc- Ghi nhạc là bộ môn 

khoa học về ngôn ngữ âm nhạc, giúp SV hiểu biết chỉ dấu, ký hiệu, sắc thái 

biểu hiện qua bản nhạc, tổng phổ, biểu diễn, độc tấu, hòa tấu, giao hưởng, 

Aria, hợp xướng, ca khúc... đây là hiệu quả quan trọng mà môn Đọc- Ghi 

nhạc đem lại cho người học hệ thống tri thức âm nhạc có tính thực hành cao. 

Như đã nêu, hiệu quả môn Đọc- Ghi nhạc không đến ngay lập tức, đốt 

cháy giai đoạn mà cần tích lũy kiến thức theo thời gian. Điều này được trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, khoa Sư phạm xác định là môn có thời 

lượng, học phần lớn nhất (8 tín chỉ, 4 học phần, 180 tiết thực học). Qua từng 

học phần, SV nâng cao dần trình độ, khả năng đọc, ghi nhạc, thẩm âm tiết tấu. 

Từ không biết đến biết là quãng đường dài, những phương pháp dạy và học, 

luyện tập chuyên cần giúp SV hình thành kỹ năng đọc nhạc. Quá trình học 

Đọc- Ghi nhạc đòi hỏi SV cố gắng, vượt qua thiếu thốn, xa gia đình. Qua trao 

đổi cho thấy, đa số SV sinh ra, lớn lên tại nhiều buôn làng xa xôi, hoàn cảnh 

khó khăn. Trong môi trường mới gặp không ít bỡ ngỡ, khác biệt lối sống, 

phong tục, đồng thời thích ứng, làm quen phương pháp, cách học tập độc lập, 

tự chủ. Có thể thấy, SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum là đối tượng học tập đặc biệt, bắt đầu từ số 0 kiến thức đến đọc bản nhạc, 
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ca khúc là một thành công trong dạy học Đọc- Ghi nhạc. Đó là hiệu quả, 

thành tích của chương trình âm nhạc phù hợp điều kiện đặc thù nơi đây, ghi 

nhận tinh thần, lòng say mê, yêu nghề, tận tâm, nhiệt tình của GV, SV. 

Kết quả dạy học Đọc- Ghi nhạc đem đến lợi ích thiết thực, giúp SV hiểu 

tác phẩm âm nhạc, từ ca khúc đến nhạc đàn, hát. Sau khi hoàn thành môn 

Đọc- Ghi nhạc, SV tự vỡ bài, chủ động luyện tập, nếu so ca khúc với nhạc 

đàn, thì tác phẩm nhạc đàn có độ phức tạp hơn, nhiều ký hiệu sắc thái tạo 

đường nét giai điệu, tính chất âm nhạc phong phú, đòi hỏi SV đủ kỹ năng: 

đọc, nghe, chuyển đổi ngôn ngữ âm nhạc trên giấy thành cao độ, trường độ 

sống động trên đàn. Nhận biết sắc thái âm nhạc rất quan trọng, là yếu tố hiểu 

tác phẩm, do đó trong học phần 2, 3, 4, ngoài rèn luyện đọc đúng quãng, cao 

độ, nhịp điệu, tiết tấu... bài xướng âm có dấu chỉ sắc thái như to, nhỏ, legato, 

staccato, non legato trang bị cho SV kiến thức phổ biến khi học đàn, hát và 

môn học khác trong chương trình âm nhạc. 

Tóm lại, môn Đọc- Ghi nhạc là cơ sở hình thành kiến thức âm nhạc cho 

SV CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum qua khả năng tích 

lũy kiến thức, nâng cao năng lực âm nhạc, phát triển kỹ năng đọc, ghi âm.  

3.1.2. Ứng dụng Đọc- Ghi nhạc vào môn học trong chương trình âm nhạc 

Như đã nêu, 2 môn Lý thuyết âm nhạc, Đọc- Ghi nhạc trong chương 

trình CĐSP Âm nhạc được khoa Sư phạm trang bị cho SV những kỹ năng 

thực hành, qua đó ứng dụng vào môn âm nhạc khác, tiêu biểu là Hát (6 tín 

chỉ), Đàn phím điện tử (Electric Keyboard) (6 tín chỉ), Hình thức và thể loại 

âm nhạc (3 tín chỉ). Những ứng dụng Đọc- Ghi nhạc vào 3 môn trên là hiệu 

quả kiến thức của SV.  

- Nhạc hát và nhạc đàn (Electric Keyboard): với môn Hát, SV được 

hướng dẫn cách hát ca khúc Mầm non, Tiểu học, THCS, với SV có giọng hát 

tốt, GV mở rộng, bổ sung một số ca khúc trong nước, nước ngoài nhằm phát 

triển giọng hát. Ở nhạc đàn, GV hướng dẫn SV học Electric Keyboard, nhạc 

khí thông dụng, phổ biến trong trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Có thể 
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thấy trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum coi trọng chất lượng chuyên môn 

từng môn học, tạo sự thống nhất, tập trung đào tạo loại hình nghề nghiệp: giáo 

viên dạy âm nhạc phổ thông, đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội. 

+ Nhạc hát: biểu hiện ứng dụng kỹ năng đọc nhạc rõ nhất trong môn Hát. 

Phần lớn ca khúc thiếu nhi có hóa biểu không quá 2- 3 dấu hóa. Trong môn 

Đọc- Ghi nhạc, SV học đến giọng F#m thường xuất hiện ở tác phẩm nhạc đàn 

(Piano hoặc Keyboard). Khi học Hát, SV tiếp cận bài thiếu nhi có cảm nhận 

xướng âm giai điệu dễ dàng, thuộc nhanh, do cấu trúc âm nhạc không phức 

tạp, hình thức 1- 2 đoạn đơn. Sau khi hoàn thành môn học, tất cả SV đọc 

thành thạo giai điệu bài hát trong chương trình THCS, đây là hiệu quả ứng 

dụng môn Đọc- Ghi nhạc, SV tự tin, thích học âm nhạc hơn. Để so sánh, dưới 

đây là giai điệu ca khúc nổi tiếng trong sách Âm nhạc 4 (lớp 4): Chú voi con 

ở bản Đôn (sáng tác: Phạm Tuyên) được SV học Đọc- Ghi nhạc xướng âm 

lưu loát, trôi chảy với sự hiểu biết, nắm vững tính chất, sắc thái âm nhạc. 

Ví dụ 50: Chú voi con ở bản Đôn (trích) [23,tr.35] 

 

Như vậy, những bài hát thiếu nhi, SV ứng dụng kiến thức, kỹ năng Đọc- 

Ghi nhạc tự tin, phát huy năng lực học tập. 

+ Nhạc đàn (Electric Keyboard): về hình thức, bố cục, nội dung tác 

phẩm nhạc đàn phức tạp hơn ca khúc thiếu nhi, từ giai điệu, hợp âm đến ký 

hiệu sắc thái. Mặc dù bài nhạc đàn Electric Keyboard thường giản hóa trên 5 

dòng kẻ, nhưng phần ghi hợp âm tay trái trở nên khó hiểu nếu SV không biết, 

điều này liên quan chương trình âm nhạc chưa có môn hòa thanh. Giai đoạn 
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đầu học đàn, GV yêu cầu SV luyện ngón trên C và Am, ứng dụng Đọc- Ghi 

nhạc giúp SV nhìn bản nhạc, thực hành tại chỗ. Giai đoạn sau, nhiều bài nhạc 

đàn có độ phức tạp như: luyện ngón Hanon, Etude 2 bè tay trái, phải, khóa 

Sol, khóa Fa. Nhiều SV lúng túng, gặp khó khăn khi nhìn đồng thời 2 khóa để 

luyện tập 2 tay, mặc dù Lý thuyết âm nhạc đã giới thiệu các loại khóa. Tương 

tự như môn Đọc- Ghi nhạc, học đàn Electric Keyboard yêu cầu SV thực hành, 

luyện tập, rèn luyện khả năng di chuyển lưu loát ngón tay trên đàn. Từ hiệu 

quả ứng dụng Đọc- Ghi nhạc vào một số môn học, có thể đưa ra một số đánh 

giá, nhận xét: 

Môn Đọc- Ghi nhạc hình thành kỹ năng đọc, nhìn bản nhạc, giúp SV học 

đàn Electric Keyboard theo khả năng, cố gắng bản thân. Những SV trình độ 

trung bình, yếu xướng âm, nghe nhạc nhưng có thể đọc tác phẩm, bài luyện 

ngón để luyện tập đàn. 

Ứng dụng Đọc- Ghi nhạc vào môn đàn, hát tạo cho SV thay đổi nhận 

thức, thái độ tích cực, chăm chỉ, nỗ lực, chịu khó luyện tập. Ngược lại, học 

đàn bổ sung hiệu quả đọc xướng âm, nhìn bản nhạc nhanh hơn. Giờ học Đọc- 

Ghi nhạc, SV nhờ GV giải thích tác phẩm, thị tấu, nghe, hiểu rõ bài đàn. Như 

vậy, mối liên thông giữa các môn học tạo tính tương hỗ, đem lại kết quả học 

tập, phát triển kỹ năng thực hành âm nhạc. 

Các bài đàn Electric Keyboard ngoài luyện gam, phần hợp âm rải gần 

gũi cách học Đọc- Ghi nhạc, giai điệu trong ca khúc thiếu nhi chuyển soạn 

thành bài đàn (bổ sung hợp âm, tiết tấu). Như vậy, SV vừa học đàn vừa liên 

hệ đọc xướng âm, luyện tai nghe, hình thành môi trường ứng dụng, liên kết 

môn học qua mô hình: 

 

  

- Hình thức và thể loại âm nhạc: căn cứ thực tế đào tạo CĐSP Âm nhạc, 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tích hợp Hình thức âm nhạc và Thể 

loại âm nhạc thành 1 môn học. Mục đích giới thiệu một số hình thức phổ biến 

Hát Đọc- Ghi nhạc Đàn Keyboard 
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(từ 1 đoạn đến 3 đoạn đơn) trong ca khúc. Ở thể loại âm nhạc, giúp SV phân 

biệt loại ca khúc trữ tình, hành khúc, dân ca, thiếu nhi... Hiệu quả ứng dụng 

môn Đọc- Ghi nhạc giúp SV đọc, nhìn, hiểu ví dụ, dẫn chứng học phần Hình 

thức và thể loại âm nhạc. Qua đó, SV nắm vững môn học, biết làm bài tập. 

Tóm lại, ứng dụng Đọc- Ghi nhạc vào một số môn học trong chương 

trình âm nhạc đem lại lợi ích to lớn với SV, hoàn thiện kỹ năng đọc, nhìn bản 

nhạc, nghe, phân biệt tiết, câu nhạc, hiểu tính chất âm nhạc, thể hiện bài hát, 

tác phẩm nhạc đàn. Biết đánh giá, phân tích ví dụ, dẫn chứng, làm bài tập 

môn Hình thức và thể loại âm nhạc. Ngoài ra SV ứng dụng hiệu quả kiến thức 

Đọc- Ghi nhạc vào dân ca, chỉ huy hợp xướng...    

3.1.3. Đáp ứng nghề nghiệp, nhu cầu xã hội sau khi ra trường 

Mục đích ngành CĐSP Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

xác định đào tạo đội ngũ GV dạy âm nhạc, sau khi ra trường có thể đảm nhận 

công tác tại trường Mầm non, Tiểu học, THCS ở tỉnh Kon Tum. Đây là mô 

hình đào tạo nghề, do đó trình độ, kiến thức âm nhạc đòi hỏi chất lượng đáp 

ứng nhu cầu xã hội. Từ chương trình chuyên ngành âm nhạc được phê duyệt, 

các môn học tập trung rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức, đảm bảo SV tốt 

nghiệp thực hiện tốt công việc được giao. Từ khung chương trình đến môn 

học được thẩm định qua tổ bộ môn, khoa, hội đồng khoa học trường, qua đó 

xây dựng kế hoạch giảng dạy theo kỳ, năm. Với môn Đọc- Ghi nhạc, những 

ứng dụng vào môn âm nhạc khác cho thấy tầm quan trọng đọc nhạc, nhìn, 

nghe, tổ chức thực hành, luyện tập. Tuy vậy, đánh giá hiệu quả thực tế khi ra 

trường cho thấy SV vận dụng kiến thức Đọc- Ghi nhạc để hoạt động nghề 

nghiệp ngoài xã hội như: tìm, biên soạn bài giảng, tài liệu phục vụ dạy học âm 

nhạc phổ thông; tham gia dạy âm nhạc trong trung tâm, nhà văn hóa, cung 

thiếu nhi, tự đọc nhạc, vỡ bài hát mới để biểu diễn. Tất cả liên quan chặt chẽ 

kiến thức Đọc- Ghi nhạc.    

Trong dạy âm nhạc phổ thông, giáo viên sử dụng kỹ năng đọc nhạc biên 

soạn bài giảng, kết hợp đánh đàn, hát. Đây là hoạt động nghề, chuyển tải nội 
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dung môn âm nhạc. Để dạy tốt, yêu cầu đọc nhạc mang tính bắt buộc khi giáo 

viên âm nhạc phổ thông đọc mẫu, thưởng thức âm nhạc, hướng dẫn lớp. Ví dụ 

như bài Bóng cây Kơ nia (nhạc: Phan Huỳnh Điểu, lời: Ngọc Anh phỏng dịch 

từ dân ca Hrê) trong sách Âm nhạc và Mỹ thuật 8 [23,tr.25]. Bài hát viết ở 

giọng A, tính chất âm nhạc ghi rõ: gần như tự do, tha thiết, cấu trúc giai điệu 

mô phỏng làn điệu dân ca Hrê, giáo viên đọc giai điệu, thể hiện đúng dấu 

luyến, âm đặc trưng Hrê. Với kiến thức đã học, giáo viên âm nhạc hoàn toàn 

đáp ứng, đọc hoàn chỉnh toàn bộ bài hát để học sinh cảm nhận sắc thái, mối 

quan hệ âm nhạc và lời ca. Như vậy, đọc nhạc là phần thực hiện trong dạy học 

âm nhạc phổ thông.   

Trong thực tế, GV dạy âm nhạc còn tham gia nhiều hoạt động trong 

trường phổ thông như: đệm đàn, hát, tổ chức chương trình văn nghệ cho giáo 

viên, học sinh. Tất cả liên quan đến khả năng đọc, nghe nhạc được trang bị tại 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

Cùng với nghề nghiệp dạy âm nhạc Mầm non, Tiểu học, THCS, môn 

Đọc- Ghi nhạc phát huy kiến thức trong hoạt động xã hội khác, tiêu biểu là 

dạy nhạc tại các trung tâm, Nhà văn hóa thiếu nhi. Đọc- Ghi nhạc kết hợp Lý 

thuyết trang bị cho các em kiến thức âm nhạc cơ bản, ngắn gọn. Để dạy tốt, 

các công việc như: soạn bài, tìm hiểu tài liệu, kiến thức đọc, nhìn, đánh giá, 

phân loại bài hát, nhạc đàn là yêu cầu phổ biến. Trên thực tế, giáo viên dạy 

âm nhạc là người thiểu số ở Kon Tum chiếm tỷ lệ thấp so với giáo viên dạy 

Văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học... do đó, sau khi ra trường, SV có thể tự tìm 

việc làm tại trung tâm văn hóa do nhà nước hoặc cơ sở tư nhân tổ chức. Đặc 

biệt ngành Mầm non hiện nay thiếu nhiều giáo viên dạy nhạc. Như vậy, môn 

Đọc- Ghi nhạc là kiến thức cơ bản vừa là kỹ năng thực hành, đáp ứng tiêu chí 

nghề nghiệp, yêu cầu xã hội, có phổ hoạt động rộng. 

Với SV có giọng hát, đọc nhạc là phương tiện hiệu quả vỡ bài hát mới, 

qua kinh nghiệm tổ chức biểu diễn, phối khí, đánh đàn trong nhiều chương 

trình nghệ thuật tại tỉnh Kon Tum, người viết luận văn tạo điều kiện, mời SV 
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tham gia. Những bài hát mới đòi hỏi SV tự luyện tập, do đó Đọc- Ghi nhạc 

giúp SV hiểu, nắm vững ca khúc khi biểu diễn. Đây là yêu cầu rất cao, không 

biết xướng âm người hát sẽ gặp nhiều khó khăn, hạn chế.  

Tóm lại, môn Đọc- Ghi nhạc khi ứng dụng cho thấy tính đa dạng, phong 

phú trong nhiều loại hình nghề nghiệp: dạy âm nhạc phổ thông, trung tâm văn 

hóa, nhà văn hóa thiếu nhi, tại cơ sở tư nhân, hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

Tất cả đòi hỏi SV hoàn thiện, tích cực học tập, trau dồi kiến thức, đáp ứng 

tiêu chí, yêu cầu của xã hội hiện nay. 

3.2. Những đổi mới trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc 

Từ hiệu quả đạt được trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc như: hình thành 

kiến thức âm nhạc cơ bản cho SV, ứng dụng Đọc- Ghi nhạc vào môn học 

trong chương trình âm nhạc. Mục đích hướng đến tiêu chí nghề nghiệp sau 

khi ra trường. Tuy vậy, đòi hỏi xã hội đang đặt ra những thách thức, yêu cầu 

đổi mới chương trình âm nhạc, môn Đọc- Ghi nhạc với yêu cầu nâng cao hơn 

nữa chất lượng đào tạo. Như đã trình bày, hiện nay trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum chưa có bộ giáo trình môn Đọc- Ghi nhạc, toàn bộ 4 học phần 

(180 tiết) được GV chủ động biên soạn, lựa chọn bài từ nhiều nguồn tài liệu, 

sách khác nhau. Điều này gây ra bất cập, khó khăn trong dạy môn Đọc- Ghi 

nhạc, đồng thời thiếu tài liệu chính cho SV học tập. Bên cạnh đó, nội dung bài 

xướng âm, thẩm âm tiết tấu, ghi âm cần điều chỉnh, làm mới giúp SV học 

nhanh, dễ hiểu, phát triển năng lực cá nhân. 

3.2.1. Tích hợp, bổ sung làn điệu dân ca Tây Nguyên 

Các làn điệu dân ca vùng Tây Nguyên từ lâu được nhiều người biết và 

yêu thích. Trên phương tiện truyền thông, dân ca Tây Nguyên biểu hiện 

những nét độc đáo, màu sắc riêng biệt so với dân ca người Việt, Thái, Dao, 

Hmông, Chăm, Khmer... Là cơ sở đào tạo ở Tây Nguyên, trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum có lợi thế trong sưu tầm, sử dụng làn điệu dân ca do 

đồng bào thiểu số nơi đây sáng tạo nên. Là tỉnh hiện nay có 25 tộc người sinh 

sống, Kon Tum trở thành miền đất gìn giữ, bảo lưu nhiều làn điệu dân ca Xơ 
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Đăng, Ba Na, Gié- Triêng, Gia Rai, Hrê, Brâu, Rơ Măm... Với môn Đọc- Ghi 

nhạc trong chương trình âm nhạc trình độ CĐSP Âm nhạc, ngay khi sáp nhập 

(cuối 2017), ý tưởng tích hợp, bổ sung làn điệu Tây Nguyên vào dạy học là 

yêu cầu thực tế, đáp ứng mục tiêu: 

SV tiếp cận làn điệu dân ca Tây Nguyên góp phần hiểu biết, sử dụng dạy 

học âm nhạc phổ thông sau khi ra trường. Đây là phương pháp bảo tồn giá trị 

dân ca hiệu quả trong đời sống xã hội hiện đại. Đồng thời nâng cao nhận thức 

về giá trị âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Đưa làn điệu dân ca Tây Nguyên vào xướng âm giúp SV hứng thú học 

tập, hiểu giá trị dân ca Tây Nguyên trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.  

Môn Đọc- Ghi nhạc đang sử dụng nhiều bài hát thiếu nhi, đặc biệt dân ca 

các nước Đông Âu, tuy vậy dân ca Tây Nguyên ít xuất hiện, chủ yếu là những 

ca khúc viết về Tây Nguyên hoặc mô phỏng chất liệu âm nhạc Tây Nguyên. 

Điều này liên quan đến quá trình sưu tầm, phổ biến làn điệu dân ca Việt Nam 

hiện nay.   

Các làn điệu dân ca Tây Nguyên phong phú, giàu bản sắc, nhịp điệu, tiết 

tấu sôi nổi, phóng khoáng, gắn liền đời sống sinh hoạt, nghi lễ. Các SV thuộc 

nhiều tộc người khác nhau khi xướng âm dân ca sẽ tự hào quê hương, đất 

nước, con người Việt Nam.  

Toàn bộ 4 học phần Đọc- Ghi nhạc có thể đưa vào nhiều làn điệu dân ca 

Tây Nguyên. Từ học phần 2, ngoài Char Kon Tum/đất Kon Tum (ví dụ 42), 

bổ sung bài: Ơ mêm leh yang/Tiếc quá trời ơi (dân ca Ba Na) 

Ví dụ 51: Ơ mêm leh yang/Tiếc quá trời ơi (dân ca Ba Na) (trích) 
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Trong quá trình khảo sát dân ca Tây Nguyên, nhiều làn điệu được giới 

trẻ hát, phối theo nhạc nhẹ do ban nhạc hoặc 1 đàn Guitar đệm như làn điệu Ơ 

mêm leh yang là trường hợp điển hình. Tuy vậy, một vài làn điệu do một số 

nhạc sĩ sưu tầm còn giữ được âm hưởng dân gian, xuất hiện trong tài liệu, 

sách âm nhạc thời gian qua. Dưới đây là làn điệu Lôống o (Ru em), dân ca Xơ 

Đăng. 

Ví dụ 52: Lôống o (Ru em), dân ca Xơ Đăng (trích)  

 

Những biến đổi loại nhịp trong Lôống o (từ 4/4 sang 5/4) là hiện tượng 

phổ biến trong dân ca Tây Nguyên. Khi giao bài trên lớp, SV xướng âm tự 

nhiên, không bị ảnh hưởng, tác động từ loại nhịp khác nhau do làn điệu có âm 

hình tiết tấu sinh động. 

Việc tích hợp, bổ sung làn điệu dân ca Tây Nguyên trong dạy học Đọc- 

Ghi nhạc là yếu tố mới. Trong quá trình lên lớp, GV sưu tầm, biên soạn làn 

điệu giúp SV tăng cường cảm thụ âm nhạc, học tập hào hứng, nhanh hơn. 

Như đã nêu, học phần môn Đọc- Ghi nhạc theo trình tự từ 0- 3 dấu hóa, qua 

đó bài đọc nhạc, ghi âm căn cứ giọng để lựa chọn, từ quan điểm đào tạo giáo 

viên dạy âm nhạc phổ thông, chương trình đào tạo tập trung vào ca khúc thiếu 

nhi Mầm non, Tiểu học, THCS. Hiện nay, Bộ GD&ĐT triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông tổng thể mới, bắt đầu tiến hành từ năm học 2019- 

2020. Trong đó môn âm nhạc dạy toàn bộ 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT, đây 

là căn cứ, tiền đề tạo đổi mới chương trình chuyên ngành âm nhạc tại trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Môn Đọc- Ghi nhạc với hệ thống kiến thức 

thực hành sẽ thay đổi tích cực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Những nội dung 
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trong môn âm nhạc mới cho thấy sự thay đổi trong nhận thức, tư duy các cấp 

quản lý giáo dục, xác định tầm quan trọng vai trò âm nhạc phổ thông. Trong 

đó xuất hiện nhiều loại hình âm nhạc dân gian, truyền thống Việt Nam. Như 

vậy, sử dụng làn điệu dân ca Tây Nguyên phù hợp yêu cầu giáo dục mới, 

đúng quy luật phát triển, giúp SV tiếp cận làn điệu quê hương, ứng dụng hiệu 

quả trong dạy âm nhạc phổ thông. 

 Để tích hợp, bổ sung làn điệu dân ca Tây Nguyên vào Đọc- Ghi nhạc 

cần đến chủ trương, ban hành của trường, khoa Sư phạm, mặt khác nhóm GV 

dạy Đọc- Ghi nhạc tiến hành biên soạn dân ca phải lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, 

đảm bảo nội dung khoa học. Với 25 tộc người sinh sống, công tác sưu tầm, 

ghi âm làn điệu là nhiệm vụ lâu dài, những biến đổi xã hội đang ảnh hưởng 

sâu sắc đời sống, tổ chức sinh hoạt tộc người, trong đó có dân ca. Như đã nêu, 

nhiều làn điệu Tây Nguyên được giới trẻ hát trên phần đệm điện tử không còn 

giữ nguyên dạng ban đầu, đặc biệt trong nhịp điệu tiết tấu. Tại trường phổ 

thông hiện tượng giáo viên, học sinh hát theo lối nhạc nhẹ diễn ra phổ biến, 

âm điệu đặc trưng giai điệu dân ca như nhấn nhá, láy, vuốt dần biến mất, thay 

vào đó là cách hát dân ca mới, gần lối hát châu Âu (bỏ hoặc lược bớt âm tô 

điểm). Do đó, ghi âm lại làn điệu nguyên gốc đưa vào môn Đọc- Ghi nhạc 

gặp khó khăn, thách thức không nhỏ. Bằng tinh thần tự nguyện, lòng say mê, 

GV dạy Đọc- Ghi nhạc sử dụng nguồn tài liệu, sách nhạc tìm kiếm, chọn lọc 

làn điệu dân ca Tây Nguyên, chuẩn bị phương án báo cáo trường, khoa phê 

duyệt bài đọc nhạc, tiến tới xây dựng giáo trình môn Đọc- Ghi nhạc. 

Trên quan điểm dân ca Tây Nguyên cần được phát huy, sử dụng trong 

chương trình dạy học âm nhạc phổ thông tại tỉnh Kon Tum, những đổi mới từ 

chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là cơ sở để các môn dạy học âm 

nhạc trong đó có Đọc- Ghi nhạc hệ CĐSP Âm nhạc tiến hành biên soạn, xây 

dựng giáo trình đáp ứng nhu cầu học tập của SV, đồng thời tạo tiền đề để môn 

Đọc- Ghi nhạc ứng dụng vào đời sống xã hội với vai trò phổ biến kiến thức 

âm nhạc. Để thực hiện thành công, sự quan tâm, động viên, khuyến khích, tạo 
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điều kiện của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, khoa Sư phạm giúp GV 

cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành. Về lâu dài, người tiếp 

nhận, bảo lưu và phát triển dân ca Tây Nguyên là những SV, tương lai trở 

thành giáo viên dạy âm nhạc, đem lời ca, tiếng hát cùng kiến thức âm nhạc 

trao truyền cho các em thiếu nhi, chủ nhân vùng đất Tây Nguyên. 

3.2.2. Sử dụng, luyện tập một số thang âm Tây Nguyên 

Quá trình dạy học Đọc- Ghi nhạc, các loại giọng được GV trình bày 

trong giờ lên lớp giúp SV luyện tập, đọc nhiều lần, ổn định bậc âm trong điệu 

thức diatonic (7 âm). Khi xuất hiện làn điệu dân ca Việt Nam, những thói 

quen đọc gam, hơp âm rải dễ bị lạc điệu do khác biệt giữa điệu thức 7 âm và 5 

âm. Xướng âm làn điệu dân ca Tây Nguyên cần sự hiểu biết số lượng, chất 

lượng, quãng trong thang 5 âm Tây Nguyên. Trong kỳ 2 (năm thứ I) năm học 

2017- 2018, GV chủ động hướng dẫn SV đọc một số thang 5 âm Ba Na, Xơ 

Đăng, Gié- Triêng. Toàn bộ thang 5 âm trích dẫn từ công trình:Trật tự âm 

thanh trong âm nhạc triyền thống Việt Nam [27,tr.79]. Việc luyện tập thang 

âm Tây Nguyên đem lại hiệu quả cao khi SV hiểu, đọc vững vàng bài xướng 

âm. Đồng thời bổ sung kiến thức âm nhạc một số thang 5 âm Tây Nguyên 

được các nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam tổng kết, thành công trình khoa 

học. Dưới đây là thang âm Tây Nguyên dạy học trong kỳ 2 (năm thứ I). 

- Thang âm Gié- Triêng: là thang âm được nhiều nhạc sĩ sử dụng trong 

sáng tác về Tây Nguyên. Các bậc âm trong thang 5 âm chuyển động như 1 

giai điệu, khi giới thiệu, SV hứng thú, tiếp thu nhanh. 

Ví dụ 53: thang âm Gié- Triêng 

 

 

 

Các bậc âm trong ví dụ 53 từ dưới lên trên chuyển thành bài luyện tập, 

tăng độ phức tạp qua thay đổi vị trí âm, bổ sung tiết tấu tạo âm hình khác 
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nhau, trở thành bài luyện tập bổ ích, giúp SV cảm nhận đầy đủ thang 5 âm 

Gié- Triêng trong môn Đọc- Ghi nhạc. 

Ví dụ 54: thang âm Gié- Triêng kết hợp tiết tấu chùm 3, móc kép, đơn. 

 

  Trong âm hình 1, tiết tấu chùm 3, móc đơn, nhịp 2/4 yêu cầu SV vận 

dụng kỹ năng thẩm âm tiết tấu, chuyển trạng thái từ cách đọc chùm 3 nốt sang 

2 nốt đơn phía sau. Khi đưa trường độ vào thang âm tạo những biến hóa bậc 

âm. Ngoài yêu cầu nắm vững cao độ, quãng, SV thực hiện chính xác nhóm 

âm hình tiết tấu. Như vậy độ khó thực hành cao hơn so với đọc từng âm trong 

thang âm. Dạng bài luyện này có nhiều âm hình khác nhau, có thể biên soạn 

hàng chục mẫu để SV luyện tập. 

 - Thang âm Xơ Đăng: trong công trình Trật tự âm thanh trong âm nhạc 

truyền thống Việt Nam, các tác giả viết: “Người Xơ Đăng có nền âm nhạc dân 

gian phong phú, bao gồm nhạc hát và nhạc đàn” [27,tr.79]. Đồng thời nêu 

dạng thang 5 âm phổ biến dưới đây: 

Ví dụ 55: thang âm Xơ Đăng  

 

Cấu tạo bậc âm, quãng trong thang âm Xơ Đăng trùng khít thang 5 âm 

Xuân người Việt. Đọc thang âm Xơ Đăng đi lên, đi xuống giúp SV nắm vững 

quãng, hiểu thang âm (gồm 3 âm nối nhau liên tiếp). Bổ sung kiến thức âm 

nhạc, thực hành thang âm Tây Nguyên cho SV CĐSP Âm nhạc. Trong quá 

trình luyện tập, GV đưa vào một số nhóm tiết tấu, loại nhịp, yêu cầu SV xác 

định, tự đọc thành thạo. 

Ví dụ 56: thang âm Xơ Đăng và âm hình, tiết tấu  
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Sử dụng nhịp 6/8 tạo tiết tấu uyển chuyển ở tốc độ chậm (tiết tấu 1) cùng 

thay đổi vị trí bậc âm đi lên, đi xuống để SV làm quen biến đổi thứ tự sắp xếp 

qua trường độ móc đơn. Đồng thời phát triển xa hơn khi tạo quãng nhảy liên 

tục giữa nốt đơn, nốt kép (tiết tấu 2) giúp SV tăng cường phản xạ đọc thang 

âm. Những biến thể luyện tập thang âm rất đa dạng, từ nốt tròn theo bậc âm 

đến âm hình, tiết tấu, loại nhịp, trường độ để SV hoàn thiện kỹ năng đọc, thực 

hành qua từng giai đoạn: làm quen- luyện tập- thành thạo.     

+ Thang âm Ba Na: cấu tạo thang âm Ba Na được nêu rõ: “thang 4 hay 5 

âm khác nhau gồm nhóm hạt nhân 3 âm có cấu trúc quãng: 2 trưởng + 3 

trưởng” [27,tr.79]. Nhóm hạt nhân: 2T + 3T khi bậc âm nối liên tiếp từ thấp 

lên cao xuất hiện biến đổi âm 1 di động giữa tự nhiên (phía dưới) và tăng 1/2 

cung (phía trên). 

Ví dụ 57: thang âm Ba Na  

 

 

 

 

Khi giới thiệu thang âm Ba Na, GV chồng xếp 3 âm (2T + 3T) nối tiếp 

nhau để SV luyện tập. Do đó SV tiếp thu kiến thức nhanh, không gặp khó 

khăn trong đọc âm 1 di động (tự nhiên và tăng 1/2 cung). Tính phức tạp xuất 

hiện khi GV biên soạn thang âm Ba Na thành bài luyện tập kết hợp vị trí bậc 

âm với trường độ, tiết tấu. Dưới đây là thang âm Ba Na có bổ sung nhịp 2/4, 

trường độ nốt đơn, kép. 

Ví dụ 58: thang âm Ba Na ở nhịp 2/4 với nốt đơn, kép 
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Với thang âm Ba Na, GV hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết để SV cảm nhận, tiếp 

thu phương pháp đọc âm biến đổi phía trên. Khi kết hợp tiết tấu, nhịp điệu tạo 

cho thang âm Ba Na có cấu trúc bậc âm khác biệt qua tính co giãn trường độ 

giữa nốt đơn, kép. 

Các thang âm Tây Nguyên không chỉ luyện tập đọc nhạc, khi chuyển 

soạn thành bài ghi âm hình thành nhiều đường nét giai điệu phong phú. Như 

trên đã trình bày, SV ngại ghi âm do chưa chủ động tự học, ôn luyện, khi tiếp 

thu kiến thức thang âm Tây Nguyên, SV bày tỏ thái độ vui thích, hào hứng 

học tập. GV sử dụng thủ pháp biến đổi bậc âm giới hạn trong quãng 8 thành 

nhiều quãng khác nhau.   

Ví dụ 59: Ghi âm vị trí cao độ thang âm Gié- Triêng 

 

Cách đảo vị trí âm trong ví dụ 59 có 3 biến đổi (1, 2, 3), mỗi trường hợp 

yêu cầu SV nghe rõ từng âm, mối liên hệ quãng, đặc biệt âm fa thăng. Ở mức 

độ 1, GV không đưa cao độ, loại nhịp để SV tập trung ghi từng bậc âm khác 

nhau. Những bài ghi âm sau, GV kết hợp bậc âm, trường độ (trắng, đen, đơn), 

nhịp 4/4, 2/4, 3/4 theo câu, tiết nhạc. 

Trong 3 thang âm: Gié- Triêng, Xơ Đăng và Ba Na, cấu trúc thang âm 

Gié- Triêng được SV đón nhận tích cực, bởi tính đặc trưng điển hình cho 

thang âm Tây Nguyên. Vị trí bậc âm cùng trường độ, nhịp điệu, tiết tấu là 

chất liệu tạo thành nhiều ca khúc viết về Tây Nguyên. 

Ví dụ 60: Em là hoa Pơ Lang (sáng tác: Đức Minh) (trích) 
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 Qua thang âm Gié- Triêng, SV xướng âm đúng giai điệu trong nhiều ca 

khúc sử dụng chất liệu dân ca Tây Nguyên. Việc chuyển các thang âm thành 

bài luyện tập đọc, ghi nhạc là ưu điểm, lợi thế của môn Đọc- Ghi nhạc, giúp 

SV hiểu rõ bậc âm trong thang 5 âm ở Tây Nguyên. 

Với thang âm Xơ Đăng, mối liên hệ, ứng dụng đọc thang âm trong làn 

điệu dân ca được SV thực hành trôi chảy, lưu loát. Như vậy, đổi mới dạy học 

Đọc- Ghi nhạc cần phổ biến, tạo điều kiện SV tìm hiểu, nâng cao kiến thức 

âm nhạc nói chung, thang âm Tây Nguyên nói riêng. Dưới đây là làn điệu Ru 

em (dân ca Xơ Đăng) được GV đưa vào dạy Đọc- Ghi nhạc. 

Ví dụ: 61: Ru em (dân ca Xơ Đăng) (trích) 

 

Từ thang âm đến làn điệu dân ca cho thấy đọc nhạc là kỹ năng cơ bản, 

giúp SV biết, hiểu, sử dụng âm nhạc trong đời sống xã hội hiện nay. Giá trị, 

hiệu quả đem lại rất lớn, bởi làn điệu được sưu tầm, ghi âm, lưu giữ trên bản 

phổ, còn tái tạo lại ngoài thực tế cần nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, 

Đọc- Ghi nhạc góp phần trao truyền, thực hành âm nhạc để làn điệu dân ca 

truyền bá rộng rãi cho thế hệ mai sau.   

Tóm lại, sử dụng, luyện tập một số thang âm Tây Nguyên tạo yếu tố mới 

trong Đọc- Ghi nhạc. Với 3 thang âm Xơ Đăng, Gié- Triêng, Ba Na, GV trình 

bày, giới thiệu để SV hiểu, nắm vững thang âm Tây Nguyên, tiến hành luyện 

tập. Về ý nghĩa, xướng âm thang âm đem lại niềm phấn khởi, được SV tiếp 

nhận hào hứng, tích cực khi liên hệ nhiều làn điệu dân ca khác ở Tây Nguyên. 

Những âm hưởng gần gũi từ thang âm giúp SV hoàn thiện kỹ năng đọc, tăng 

cường ý thức tự học, ôn bài. 

Những thang âm Tây Nguyên khi đưa vào học phần Đọc- Ghi nhạc góp 

phần hình thành cách dạy học mới. Thang âm, bậc âm được GV biên soạn 
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thành bài luyện tập với nhiều biến thể khác nhau, phong phú về nội dung, đa 

dạng loại bài đọc xướng âm, ghi âm, đáp ứng yêu cầu đổi mới môn học theo 

chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ GD&ĐT ban hành, đưa vào 

thực hiện từ năm học 2019- 2020. Mặc dù còn khó khăn, nhưng bằng quyết 

tâm, các GV cố gắng tìm kiếm tài liệu, tổ chức biên soạn bài giảng, sưu tầm 

làn điệu dân ca, giúp SV tiếp xúc âm nhạc dân gian Tây Nguyên. Từ đó sử 

dụng, phát huy giá trị di sản âm nhạc dân tộc, trao truyền cho học sinh Mầm 

Non, Tiểu học, THCS, THPT vùng Tây Nguyên. 

3.2.3. Vận dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ trong Đọc- Ghi nhạc  

Như trên đã trình bày thực tế dạy học âm nhạc trong trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS ở Kon Tum đã và đang sử dụng tiết tấu, nhịp điệu nhạc nhẹ 

trên đàn Electric Keyboard đệm ca khúc thiếu nhi. Tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum, đàn Electric Keyboard là môn học được SV quan tâm trong 

chương trình chuyên ngành âm nhạc hệ CĐSP Âm nhạc. Nói chung, nhạc nhẹ 

là phong cách biểu diễn phổ biến ở Kon Tum. Khi đưa làn điệu dân ca, thang 

âm Tây Nguyên vào môn Đọc- Ghi nhạc, SV tập đọc nhạc qua đàn Electric 

Keyboard như đánh giai điệu, xướng âm, dùng bộ trống gõ tiết tấu. Tất cả cho 

thấy nhạc nhẹ phổ cập, trở thành loại hình âm nhạc sử dụng nhiều nhất trong 

đời sống văn hóa, nghệ thuật, từ ca hát thiếu nhi đến chương trình biểu diễn 

trên truyền hình và phương tiện truyền thông khác.   

 Sử dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ trong dạy học Đọc- Ghi nhạc không 

chỉ đáp ứng nhu cầu, thực tế xã hội mà còn là hoạt động nghề nghiệp của SV 

CĐSP Âm nhạc sau khi ra trường. Khi âm nhạc hàn lâm như giao hưởng, dàn 

nhạc dây, độc tấu Piano, Violin... chưa xuất hiện, biểu diễn trong trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS ở Kon Tum. Các loại tiết tấu khi triển khai trên lớp, SV 

phối hợp 2 tay có thời gian luyện tập gõ từng tay, ghép 2 tay ở tốc độ chậm. 

Khi đưa nhịp điệu nhạc nhẹ như Slow, Slow Rock, Valse và nhiều loại nhịp 

khác, SV tiếp thu nhanh do nghe, biết tiết tấu qua học đàn Electric Keyboard. 
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Sau đây là 3 tiết tấu nhạc nhẹ sử dụng trong luyện tập thẩm âm tiết tấu: 

Ballad, Slow và Slow Rock, Valse. 

- Ballad (tiếng Pháp: Ballade): được giải nghĩa “là tác phẩm viết cho hát 

hoặc khí nhạc có tính sử thi” [43,tr.29]. Trong nhạc nhẹ, từ Ballad chỉ định 

nhóm tiết tấu/group styles chơi ở tốc độ chậm hoặc chậm vừa, làm nền cho 

ban nhạc điện tử đệm hát. Ballad có nhiều biến thể phong phú, phù hợp tính 

chất âm nhạc tự sự, trữ tình, kể chuyện. Đây là loại tiết tấu giúp SV làm quen, 

luyện tập theo phong cách nhạc nhẹ. 

Ví dụ 62: tiết tấu Ballad 

 

Khi tập tiết tấu Ballad, yêu cầu SV sử dụng 2 tay phối hợp nhịp nhàng, 

chuẩn xác, tương tự như gõ trống, thuận tiện dùng bộ trống/drum trên đàn 

Electric Keyboard để luyện, tạo âm hưởng nhịp trống Ballad. Cách luyện tiết 

tấu đàn Electric Keyboard là hướng mở rộng, tạo điều kiện cho SV bật tiết tấu 

trống, sử dụng ngón tay như đang diễn tấu bộ trống. Những âm hình tiết tấu 

trong ví dụ 62 (1 và 2) khi thành thạo có thể chủ động tạo nhịp tiết tấu độc lập 

trên trống điện tử. Mối liên hệ giữa tiết tấu nhạc nhẹ với phần đệm bài hát 

được khai thác tối đa qua thủ pháp pha âm, pha tiếng trên đàn Electric 

Keyboard nếu SV luyện tập thành thạo.   

- Slow và Slow Rock: là loại tiết tấu ở nhịp độ chậm, chậm vừa. Khác 

với Ballad, Slow kết hợp lối nhấn âm mạnh mẽ của nhạc Rock thành Slow 

Rock, giữa Slow và Slow Rock có mối quan hệ gần gũi. Phiên ngữ sang tiếng 

Việt, Slow nghĩa là chậm, thong thả, ở 2 loại nhịp phổ biến: 4/4 và 6/8. Trong 

nội dung này trình bày tiết tấu Slow, Slow Rock ở nhịp 4/4 để SV làm quen, 

luyện tập, thực hành.  

Ví dụ 63: tiết tấu Slow và Slow Rock 
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Những biến thể nhóm tiết tấu Slow, Slow Rock có nhiều, được ứng dụng 

từng trường hợp cụ thể khi đệm ca khúc, diễn tấu ban nhạc. Khi vận dụng, 

GV hướng dẫn luyện tập tiết tấu cơ bản, đặc trưng của Slow, Slow Rock giúp 

SV thực hành mọi lúc mọi nơi. Các loại tiết tấu tốc độ chậm như Ballad, 

Slow, Slow Rock để SV làm quen, thực hành thuần thục, chuẩn bị những tiết 

tấu phức tạp hơn: Rumba, Bolero, Chacha... là nhịp điệu nhạc nhẹ phổ biến, 

ứng dụng thực tiễn nghề nghiệp của SV CĐSP Âm nhạc sau khi ra trường. 

Dưới đây là tiết tấu Valse phù hợp trình độ, khả năng SV trong học Đọc- Ghi 

nhạc, có thể vận dụng tạo nhịp cho ca khúc thiếu nhi trong dạy học âm nhạc 

phổ thông. 

Ví dụ 64: tiết tấu Valse 

 

Ở tốc độ/tempo nhanh, nhịp Valse khác biệt so với loại nhịp chậm khi 

SV luyện tiết tấu. Yêu cầu gõ đều, chính xác, đúng nhịp khi phối hợp 2 tay 

đòi hỏi tính kiên nhẫn, tỉ mỉ. Trên thực tế, Valse có nhiều kiểu loại khác nhau 

(từ tốc độ vừa đến nhanh, rất nhanh). Ví dụ nhịp Boston (1 loại nhịp Valse) có 

tốc độ vừa phải, không nhanh, nhưng biến điệu Boston tương đối đa dạng 

giữa nhấn âm, đảo phách. Để biết, học tiết tấu nhạc nhẹ cần nhiều thời gian, 

lòng say mê, yêu thích. Trong phần này chỉ đưa ra một số loại tiết tấu phù hợp 

trình độ, khả năng SV, mục đích trang bị kỹ năng luyện tập phối hợp 2 tay 

thẩm âm, tiết tấu theo phong cách nhạc nhẹ. Khi ra trường, SV ứng dụng vào 

dạy học âm nhạc phổ thông. Như vậy, vận dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ 

trong môn Đọc- Ghi nhạc khai thác nhóm tiết tấu ứng dụng, giúp SV làm 

quen, luyện tập đúng thực tế. Để luyện tập thành thạo, SV bắt buộc hiểu rõ lối 
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ghi từng thành phần bộ gõ trên 5 dòng kẻ, biết vị trí cao độ quy định, thuật 

ngữ (tiếng Anh), tên gọi từng thành phần bộ gõ: Cymbals, Triangle, Bass 

drum, Snare drum... đây là nội dung mở rộng kiến thức âm nhạc do chưa có 

trong môn Lý thuyết âm nhạc. 

Cùng tiết tấu nêu trên, âm hình hóa gam, hợp âm rải theo phong cách 

nhạc nhẹ là nội dung đổi mới môn Đọc- Ghi nhạc. Do mối quan hệ không 

tách rời, khi SV tập tiết tấu tiếp tục ứng dụng đọc gam, hợp âm rải. phương 

pháp này củng cố, tích hợp giữa tiết tấu và luyện kỹ năng đọc nhạc. Qua đó 

hiểu nội dung, thực hành đọc giai điệu bài hát có tiết tấu nhạc nhẹ phổ biến.  

Âm hình hóa tiết tấu nhạc nhẹ trong tập đọc gam: khi đọc các loại gam 

có trường độ, nhịp (đã nêu trên), GV sử dụng một số âm hình để SV luyện 

thành thạo bậc âm, quãng có trường độ đen, đơn, kép... tích lũy dần kiến thức, 

kỹ năng đọc nhạc. Trong nội dung đổi mới Đọc- Ghi nhạc, khi áp dụng tiết 

tấu nhạc nhẹ, những âm hình sẽ cho phối, tạo nhịp điệu chung cho giai điệu 

chuyển động. Ví dụ bài Chú voi con ở Bản Đôn (sáng tác: Phạm Tuyên) trên 

nền tiết tấu Pop Rock (nhịp 2/4), âm hình tiết tấu Pop Rock chi phối toàn bộ 

bài hát, không thể chuyển về nhịp 3/4 bằng điệu Valse, hoặc dùng nhịp Slow, 

Slow Rock thay thế. Như vậy, âm hình hóa tiết tấu nhạc nhẹ cách đọc gam, 

hợp âm rải củng cố SV kiến thức về nhịp điệu, âm hình nhạc nhẹ trong ca 

khúc. Dưới đây là tiết tấu Swing, loại nhịp cơ bản dành cho SV học nhạc nhẹ.  

Swing là loại nhịp đóng vai trò cơ bản, hình thành kỹ năng nhạc nhẹ. 

Tiết tấu Swing tại các nước Âu, Mỹ dùng để nhảy (nhảy Swing) với động tác 

lắc lư, nhún nhảy thịnh hành từ những năm 30 thế kỷ XX. Sau đó Swing phát 

triển thành nhiều biến thể nhịp điệu, tiết tấu khác nhau, nhanh chóng lan tỏa 

khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Âm hình tiết tấu gốc gồm 1 nhóm âm có 

trường độ đặc trưng giữa nốt đơn chấm dôi và nốt kép. Từ nhân tố chủ đạo, 

Swing mở rộng với âm nhấn kết hợp đảo phách tạo tính chất âm nhạc nhảy 

múa rõ nét.  

Ví dụ 65: tiết tấu nhịp Swing 
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 Trong ví dụ 65, Swing gốc (1) tạo vai trò hình thành nhiều tiết tấu 

Swing khác, phù hợp từng ca khúc Âu, Mỹ (như biến thể 2, 3). Âm hình tiết 

tấu Swing đưa vào áp dụng dạy học toàn bộ các giọng trong Đọc- Ghi nhạc, 

từ 0- 3 dấu hóa. Ở giọng C và Am, GV hướng dẫn SV luyện tập nhịp Swing 

gốc, mục đích SV làm quen, thực hành nhiều lần. 

Ví dụ: 66: đọc giọng C và Am (tự nhiên) theo nhịp Swing 

 

Khi tổ chức đọc giọng C, Am đi lên, đi xuống theo nhịp Swing, GV yêu 

cầu SV phân biệt âm có dấu nhấn và âm không nhấn. Đây là đặc điểm cần lưu 

ý, mỗi dấu nhấn tạo trọng âm thể hiện tính chất nhạc Swing. Khi nhìn vào bản 

nhạc, nhịp Swing trông đơn giản bởi trường độ đơn chấm dôi và kép được 

phần Lý thuyết âm nhạc trình bày, giới thiệu chi tiết. Trên thực tế, thực hành 

đúng Swing, SV gặp khó khăn bởi lối đọc nhấn nhá, thả lỏng của nhịp Swing. 

Do đó, ứng dụng Swing ở giọng C, Am, GV phải làm mẫu trước, đồng thời 

thực hiện âm hình, tiết tấu Swing trên đàn Piano để SV hiểu, nắm vững cách 

đọc trên nền nhịp Swing. 

Ở biến thể 2 và 3 (ví dụ 65), tính phức tạp của Swing biểu hiện qua hiện 

tượng đảo phách, nhấn âm ở 2 phách sau của nhịp ₵. Để SV thực hiện chính 

xác, GV tách âm hình thành 2 nhóm nhỏ trong ô nhịp, hướng dẫn SV tập 

chậm, chắc chỗ đảo phách kết hợp nhấn âm. Sự khác biệt xuất hiện ở hàng âm 

đi lên, đi xuống. So với âm hình tiết tấu Swing 1, biến thể 2, 3 luyện tập khó 

khăn hơn do kết hợp nhấn đảo phách lơi nhịp ít gặp trong học phần Đọc- Ghi 
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nhạc. Cụ thể hơn, chùm 3 của Swing nhấn đầu phách tạo cho SV đọc bị lệch 

dấu nhấn, kéo dãn nhịp, không chuẩn xác và ổn định. 

Ví dụ 67: đảo phách, nhấn âm theo nhịp Swing ở giọng Am (hòa thanh) 

 

Những lỗi đọc gam khi ứng dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ trong Đọc- 

Ghi nhạc là hiện tượng thường xuyên xuất hiện, tương đối phổ biến. Nguyên 

nhân do SV ít tiếp cận phong cách nhạc nhẹ bài bản, chính thống, đồng thời 

cảm nhận tiết tấu nhạc nhẹ qua đàn Electric Keyboard. Để hát, diễn tấu nhạc 

đàn theo phong cách nhạc nhẹ đòi hỏi SV cảm nhận, hiểu cách đọc, xướng âm 

qua quá trình tích lũy, luyện tập lâu dài. Như đã trình bày, phong cách nhạc 

nhẹ phổ biến trong đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay. Tại Kon Tum, nơi 

chịu nhiều ảnh hưởng âm nhạc phía Nam, nhạc nhẹ phát triển như 1 dòng 

nhạc chi phối hoạt động nghệ thuật. Tại các trường từ Mầm non, Tiểu học, 

THCS, học sinh hát, nhảy múa theo nhịp điệu nhạc nhẹ hồn nhiên, thoải mái. 

Như vậy, đổi mới môn Đọc- Ghi nhạc bằng biện pháp đưa tiết tấu, nhịp điệu 

nhạc nhẹ vào dạy học giúp SV tiếp cận hoàn cảnh thực tế, điều kiện xã hội ở 

tỉnh Kon Tum hiện nay. Trong nội dung này chỉ nêu trường hợp điển hình qua 

một số âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ để SV đọc, hiểu lối ghi tiết tấu trên 5 dòng 

kẻ, luyện tập đọc gam theo nhịp Swing, loại nhịp cơ bản hình thành nên 

phong cách nhạc nhẹ trong môn Đọc- Ghi nhạc. Bên cạnh đó, GV hướng dẫn 

SV cách đọc hợp âm 3 chính theo vòng công năng: T- S- D, một nội dung 

mới trong thực hành âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ. 

Nếu đọc gam liền bậc, thứ tự đi lên, đi xuống (đã nêu trên) ở nhịp Swing 

có một vài SV gặp khó khăn, thì hợp âm rải chuyển động theo công năng kết 

hợp âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ có độ khó cao hơn do các âm 1, 3, 5 biến đổi 

liên tục cùng loại quãng: 3, 4 liên tiếp xuất hiện. Mặc dù âm chủ là điểm tựa, 
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nhưng tính chất Swing chi phối, xuyên suốt, ảnh hưởng, mất phương hướng 

khi SV bắt đầu luyện tập. Đồng thời, công năng T- S- D với vị trí cao độ tác 

động, gây khó khăn khi đọc các âm trong hợp âm rải. 

Ví dụ 68: hợp âm rải T- S- D (nhịp Swing) 

 

Mối quan hệ S- D tạo thay đổi khi đọc, do không có âm chung làm điểm 

tựa, GV đọc mẫu, hướng dẫn SV xác định rõ từng bậc âm. Đọc hợp âm rải 

công năng T- S- D theo nhịp Swing giúp SV tiếp cận nhanh âm hình, tiết tấu 

nhạc nhẹ. Trên đây chỉ là dẫn chứng về nội dung đổi mới môn Đọc- Ghi nhạc, 

trong thực tế GV biên soạn nhiều loại nhịp, tiết tấu khác nhau để SV luyện 

tập, tích hợp khả năng đọc bài xướng âm, từ đó ứng dụng vào lối hát, sử dụng 

thành thạo tiết tấu, nhịp điệu trên đàn Electric Keyboard. Ở độ khó cao hơn, 

GV hướng dẫn cho SV loại khá, giỏi đọc hợp âm rải T- S- D với biến thể 

dạng 2, 3 của Swing. 

Ví dụ 69: hợp âm rải T- S- D đảo phách và dấu nhấn (nhịp Swing) 

 

So sánh giữa 2 nhóm hợp âm rải (ví dụ 68, 68) có thể nhận thấy, biến thể 

đảo phách cùng dấu nhấn tăng độ phức tạp khi SV tập đọc. Sự kết hợp âm 

hình, tiết tấu với bậc âm trong hợp âm biến đổi diện mạo tiến hành quãng. Âm 

nhấn, đảo phách là nét đặc trưng hình thành âm hình mới trong nhịp Swing. 

Để luyện tập thành thạo, SV bắt buộc đọc âm nhấn, thuộc cách di chuyển 

vòng công năng T- S- D. Do đó, dạng hợp âm rải trên áp dụng cho SV học lực 

khá trở nên. Còn loại biến thể chùm 3 kết hợp dấu nhấn dành cho SV muốn 

nâng cao trình độ, do có kinh nghiệm, hiểu biết và kỹ năng đọc xướng âm, tai 

nghe thẩm âm tốt, khả năng đàn Electric Keyboard vượt trội so với lớp. 
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Ví dụ 70: hợp âm rải T- S- D chùm 3 và dấu nhấn (nhịp Swing) 

 

Tóm lại, yêu cầu đổi mới trong dạy học môn Đọc- Ghi nhạc đang đặt ra 

những nội dung hướng đến tiếp cận nghề nghiệp, giúp SV sau khi ra trường 

có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau: Mầm Non, Tiểu học, 

THCS và THPT. Toàn bộ 4 học phần mặc dù đưa vào sử dụng, đem lại hiệu 

quả tích cực cho SV CĐSP Âm nhạc, nhưng thực tế cần bổ sung yếu tố mới, 

trang bị cho SV hệ thống kiến thức, phương pháp luyện tập, tích lũy kiến thức 

Đọc- Ghi nhạc, đặc biệt với 3 vấn đề nêu rõ trong phần này: bổ sung làn điệu 

dân ca Tây Nguyên để SV sau khi ra trường có thể truyền bá, sử dụng rộng rãi 

trong hoạt động dạy học âm nhạc phổ thông, nâng cao ý thức bảo tồn, phát 

huy giá trị âm nhạc dân gian Tây Nguyên. Đây là thách thức với GV khi công 

tác sưu tầm, biên soạn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cùng với dân ca Tây 

Nguyên là hệ thống thang âm đặc sắc, độc đáo chỉ có ở vùng đất Tây Nguyên, 

nơi trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum nhận trọng trách là cơ sở đào tạo 

ngành CĐSP Âm nhạc. Từ nhiều dạng thang âm Tây Nguyên được các nhà 

nghiên cứu âm nhạc Việt Nam công bố [27], GV lựa chọn 3 thang âm tiêu 

biểu, phổ biến ở Kon Tum là: Gié- Triêng, Xơ Đăng, Ba Na để nêu bật tầm 

quan trọng thang âm Việt Nam trong yêu cầu đổi mới Đọc- Ghi nhạc. Vận 

dụng thang âm biên soạn thành bài luyện tập giúp SV phấn khởi, say mê hơn 

trong học tập, là biện pháp hoàn thiện kỹ năng đọc, nghe thẩm âm, tiết tấu. 

Tính thống nhất giữa làn điệu và thang âm tạo cho môn Đọc- Ghi nhạc diện 

mạo mới, gần gũi âm nhạc Tây Nguyên, quê hương nhiều SV đang học CĐSP 

Âm nhạc. Những ứng dụng, triển khai đưa làn điệu dân ca, thang âm Tây 

Nguyên vào dạy học Đọc- Ghi nhạc đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi nghề nghiệp 

hiện nay. Mặc dù chỉ triển khai trong kỳ 2 (năm thứ I), nhưng kết quả đem lại 

tích cực, được SV nhiệt tình hưởng ứng. Từ tình hình thực tế xã hội ở tỉnh 
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Kon Tum, phong trào nhạc nhẹ phổ biến trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

các GV vận dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ vào dạy học Đọc- Ghi nhạc, 

chuyển lối học tiết tấu trước đây thành gõ theo nhịp trống nhạc nhẹ: Ballad, 

Slow, Slow Rock, Valse để SV thực hành, luyện tập trên đàn Electric 

Keyboard. Đồng thời GV giới thiệu nhịp Swing, loại hình tiết tấu đặc trưng 

nhạc nhẹ Âu, Mỹ. Khi kết hợp gam, hợp âm rải theo vòng công năng: T- S- 

D, biến thể Swing góp phần nâng cao kỹ năng đọc, thẩm âm của SV. Những 

yếu tố mới vừa nêu cho thấy môn Đọc- Ghi nhạc tại trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum đang cố gắng đổi mới, góp phần đào tạo đạt chất lượng, nâng 

cao hơn nữa trình độ, năng lực của SV, đáp ứng đòi hỏi nghề nghiệp dạy học 

âm nhạc phổ thông tại tỉnh Kon Tum. 

3.3. Thực nghiệm sư phạm 

3.3.1. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 

Trong quá trình dạy học Đọc- Ghi nhạc năm học 2018 - 2019, người viết 

luận văn tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra, đánh giá 

năng lực đọc bài xướng âm hát giữa 2 nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng nhằm giải quyết mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm đề ra. 

3.3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

- Đánh giá kết quả dạy học môn Đọc- Ghi nhạc dành cho SV hệ CĐSP 

Âm nhạc. 

- Phân tích năng lực đọc xướng âm của SV CĐSP Âm nhạc. 

- Đưa ra những kết luận, đề xuất với bộ môn, khoa Sư phạm và trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum để xây dựng phương hướng dạy học môn 

Đọc- Ghi nhạc phù hợp với nguyện vọng của SV, đáp ứng đòi hỏi xã hội, tăng 

cường năng lực âm nhạc cho SV sau khi ra trường. 

3.3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, các nhiệm vụ được thực hiện: 

- Tổ chức lên lớp SV cách đọc 3 thang 5 âm Tây Nguyên: Gié- Triêng, 

Xơ Đăng và Ba Na 
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- Giao 3 thang 5 âm Tây Nguyên cho nhóm thực nghiệm, đối chứng. 

- Phát huy tính sáng tạo, chủ động của SV khi đọc những biến thể 3 

thang 5 âm Tây Nguyên.. 

- GV soạn giáo án dạy phương pháp đọc cho nhóm thực nghiệm với các 

nội dung: đọc vị trí các âm trong thang 5 âm từ dưới lên trên và ngược lại qua 

4 loại tiết tấu kết hợp với tốc độ từ chậm đến nhanh. Đồng thời GV đưa ra 

những gợi ý cụ thể cho SV chủ động luyện tập thành thạo kỹ năng, thẩm âm 

theo năng lực cá nhân. 

- Với nhóm đối chứng, SV được dạy theo giáo án trong chương trình chi 

tiết học phần Đọc- Ghi nhạc. 

- Giờ lên lớp, số tiết được tiến hành theo tiến độ của trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum và khoa Sư phạm quy định. 

3.3.2. Đối tượng thực nghiệm 

Căn cứ mục đích thực nghiệm sư phạm, GV sử dụng 2 nhóm SV K22 Sư 

phạm Âm nhạc, trong đó nhóm thực nghiệm: 10 SV và nhóm đối chứng: 7 SV 

trên tổng số 17 SV K22 Sư phạm Âm nhạc có đặc điểm tương đồng về năng 

lực, trình độ chung [xem PL1,tr.107]. 

3.3.3. Địa điểm, thời gian thực nghiệm 

- Địa điểm: phòng Thực hành Âm nhạc, trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum 

- Thời gian: tháng 2/2019 đến 5/2019 (kỳ 2 năm học 2018- 2019). 

3.3.4. Tiến hành thực nghiệm 

3.3.4.1. Chuẩn bị thực nghiệm 

- GV chọn SV, phân thành nhóm thực nghiệm và đối chứng. Nhóm thực 

nghiệm:10/17. Nhóm đối chứng: 7/17. 

- Khả năng, năng lực SV được lựa chọn đầy đủ trình độ: giỏi, khá, trung 

bình. 

- Giờ lên lớp: 5 tiết/ tuần. 

- GV chịu trách nhiệm thực nghiệm: Trần Kim Trọng Nghĩa. 
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Quá trình thực nghiệm sư phạm được khoa và tổ Âm nhạc- Mỹ thuật 

đồng ý. 

Khi chuẩn bị thực nghiệm, GV lựa chọn đồng đều trình độ theo tỷ lệ 

tương đương để tiến hành thực nghiệm chính xác, khoa học  

3.3.4.2. Nội dung thực nghiệm  

- Nhóm thực nghiệm đọc theo hướng dẫn của GV các âm trong thang 5 

âm từ dưới lên trên và ngược lại. Vận dụng 4 loại tiết tấu (cùng biến thể) kết 

hợp tốc độ đọc từ chậm đến nhanh. Quá trình đọc được GV uốn nắn, chỉnh 

sửa để SV luyện tập thành thạo theo năng lực cá nhân. 

- Nhóm đối chứng: thực hiện theo tiến độ chương trình. 

3.3.5. Kết quả thực nghiệm 

Sau khi thực nghiệm, kết quả ở nhóm đối chứng không thay đổi do học 

theo nội dung chương trình chi tiết. Ở nhóm thực nghiệm có kết quả rõ rệt, 

SV hào hứng, chăm chỉ luyện tập do biết cách ứng dụng phương pháp đọc 

chậm xuôi, ngược cùng nhóm tiết tấu. 

Kết quả đánh giá kỹ năng đọc xướng âm như sau: 

Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 

Đạt loại Tỷ lệ Đạt loại Tỷ lệ 

Giỏi: 7/10 70% Giỏi: 2/7 28,57% 

Khá: 2/10 20% Khá: 4/7 57,15% 

Trung bình: 3/10  10% Trung bình: 1/7 14,28% 

 

Đây là những kết quả đáng ghi nhận đối với môn Đọc- Ghi nhạc tại 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khi cho SV tiếp cận cách đọc thang 5 

âm vùng Tây Nguyên. Điều này cho thấy cần tăng cường, mạnh dạn đổi mới 

học phần Đọc- Ghi nhạc cho SV CĐSP Âm nhạc, bởi mục đích giúp SV chủ 

động và hoàn thiện kỹ năng đọc các ca khúc có sử dụng thang 5 âm Tây 

Nguyên. Mặc dù kết quả này chỉ là bước đầu trong quá trình thực nghiệm một 

số nội dung, phương pháp dạy học cách đọc xướng âm. Còn nhiều khó khăn, 
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thách thức mà GV, SV CĐSP Âm nhạc cần cố gắng, nỗ lực vượt qua. Trong 

đó, đổi mới chương trình, bổ sung những yếu tố mới trong dạy và học môn 

Đọc- Ghi nhạc, đồng thời tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất như: máy 

chiếu, laptop cùng các phần mềm âm nhạc để hiện đại hóa môn Đọc- Ghi 

nhạc nói riêng, chương trình âm nhạc trong đào tạo hệ CĐSP Âm nhạc tại 

trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum hiện nay.  

Tiểu kết  

Thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc là quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu 

dài của GV, SV trường CĐCĐ Kon Tum. Để đạt hiệu quả tích cực, bên cạnh 

tình thần cố gắng, khả năng trình độ của GV truyền cảm hứng học tập cho 

SV. Từ mục đích đào tạo, môn Đọc- Ghi nhạc trang bị hệ thống kiến thức âm 

nhạc cơ bản qua thực hành, luyện tập, giúp SV nắm vững phương pháp đọc, 

nghe, hiểu ngôn ngữ biểu hiện, phương tiện diễn tả âm nhạc. Những kỹ năng 

như: đọc nhạc, gõ tiết tấu, ghi lại âm thanh để SV ứng dụng vào các môn 

trong chương trình âm nhạc của khoa Sư phạm, trường CĐCĐ Kon Tum, 

trong đó tiêu biểu là môn Hát, đàn Keyboard, Hình thức và thể loại âm nhạc. 

Về hình thức và nội dung, tất cả môn học có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó với 

môn Đọc- Ghi nhạc, bởi đọc nhạc, ghi nhạc là kiến thức âm nhạc cơ sở, phát 

triển năng lực âm nhạc của SV. Đồng thời, hiệu quả học môn Đọc- Ghi nhạc 

được phát huy sau khi SV ra trường làm nghề dạy học âm nhạc phổ thông, 

ngoài ra có thể dạy tại trung tâm, nhà văn hóa, CLB và các trung tâm âm nhạc 

do tư nhân thành lập.  

Từ những hiệu quả thiết thực của môn Đọc- Ghi nhạc, trong giai đoạn 

hiện nay, những yêu cầu đổi mới nhằm phát huy hơn nữa vai trò dạy học âm 

nhạc trong trường phổ thông. Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông tổng 

thể triển khai, thực hiện từ năm học 2019- 2020, môn âm nhạc dạy toàn bộ 3 

cấp: Tiểu học, THCS, THPT, là nội dung để các GV tiến hành đưa làn điệu 

dân ca Tây Nguyên vào học phần 2 (năm thứ I) giúp SV hiểu rõ hơn giá trị di 

sản âm nhạc của đồng bào Tây Nguyên sáng tạo nên. Đồng thời tổ chức dạy 



 

 

98 

học 3 loại thang âm người Gié- Triêng, Xơ Đăng và Ba Na, ứng dụng vào đọc 

gam, hợp âm rải và một số bài hát sử dụng chất liệu dân ca Tây Nguyên. 

Ở phần cuối chương 3 trình bày nội dung mới trong dạy học Đọc- Ghi 

nhạc, đó là vận dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ nhằm tạo điều kiện để SV tiếp 

xúc, nâng cao trình độ kiến thức nhạc nhẹ. Bằng phương pháp tiến hành từ 

đơn giản đến phức tạp, các loại hình tiết tấu nhạc nhẹ trình bày cụ thể, chi tiết 

qua các phần luyện gam, hợp âm rải, giúp SV thành thạo kỹ năng nhạc nhẹ, 

đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp và thực tiễn xã hội ở tỉnh Kon Tum 

trong giai đoạn hiện nay.     
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KẾT LUẬN 

Từ khái niệm dạy học, mối quan hệ gắn bó 2 chủ thể: người dạy và 

người học đóng vai trò chủ đạo của quá trình giáo dục. Nổi bật là chức năng, 

vai trò tương hỗ, tác động và ảnh hưởng qua lại giữa người dạy và học. Người 

dạy tổ chức, đưa ra phương pháp định hướng người học tiếp nhận kiến thức 

nhằm đạt đích hiệu quả giáo dục. Xem xét khái niệm cho thấy tầm quan trọng 

của môn Đọc- Ghi nhạc giúp SV hiểu, nắm vững ngôn ngữ âm nhạc, biết chủ 

động ứng dụng môn Đọc- Ghi nhạc vào nhiều môn khác, đồng thời có khả 

năng tự phát triển năng lực cá nhân trong suốt quá trình học. 

Từ điều kiện SV là người sinh ra, lớn lên ở Bắc Tây Nguyên, chưa trải 

qua học tập âm nhạc, do đó chương trình âm nhạc hướng đến tính vừa sức, 

đảm bảo khả năng tiếp thu, đạt yêu cầu. Do trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum chưa xây dựng giáo trình Đọc- Ghi nhạc nên GV sử dụng các nguồn tài 

liệu từ các cơ sở đào tạo âm nhạc chính quy hiện nay. Để tổ chức dạy học 

môn Đọc- Ghi nhạc hiệu quả, SV được khuyến khích tự học, tự rèn luyện. 

Tuy vậy, kỹ năng học tập chưa cao, có hiện tượng học lệch, chỉ quan tâm đến 

môn hát, đàn để ứng dụng ngoài xã hội.  

Thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc tại khoa Sư phạm, trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum được trình bày trong 3 nội dung. Ở học phần 1 

trình bày cấu trúc, trình tự dạy học 3 loại giọng: C, Am và G. Đây là học phần 

mở đầu môn Đọc- Ghi nhạc nên phương pháp dạy học hướng đến mục đích 

giúp SV làm quen, hình thành thái độ học tập. Trong học phần 2, với 3 loại 

giọng: Em, F, G nêu rõ mối quan hệ quãng Chromatic từ nốt 7 tiến vào nốt 1 

để SV có thể đọc được quãng 1/2 cung. Học phần 3 mở rộng hơn với 3 giọng: 

D, Bm và Bb có 2 dấu hóa ở hóa biểu để SV nhận biết điệu thức 7 âm 

(diatonic), đọc thành thạo bài xướng âm, gõ tiết tấu, ghi được giai điệu đơn 

giản. Học phần 4 có 3 giọng: Gm, A và F#m. Như vậy, toàn bộ môn Đọc- Ghi 

nhạc các loại giọng trưởng, thứ từ 0- 3 dấu hóa, việc giới hạn đảm bảo cho SV 

có thời gian tập trung rèn luyện, tự học Đọc- Ghi nhạc. Từ nguyên nhân 
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khách quan, chủ quan, môn Đọc- Ghi nhạc đưa ra các phương pháp dạy của 

GV như: thuyết trình, trực quan, thực hành, luyện tập, kiểm tra, đánh giá cùng 

phương pháp học tập của SV: học theo năng lực, trình độ cá nhân, tạo nhóm 

học tập, tự học và rèn luyện, giúp SV tích lũy kiến thức, hình thành động cơ 

phấn đấu học tập.  

Từ thực trạng dạy học môn Đọc- Ghi nhạc, để đạt hiệu quả tích cực, bên 

cạnh tình thần cố gắng là sự không ngừng nâng cao chuyên môn của GV, cố 

gắng truyền cảm hứng học tập cho SV, trang bị hệ thống kiến thức âm nhạc 

cơ bản qua thực hành, luyện tập, giúp SV nắm vững phương pháp đọc, nghe, 

hiểu ngôn ngữ biểu hiện, phương tiện diễn tả âm nhạc. Qua đó, SV hoàn thiện 

kỹ năng đọc nhạc, gõ tiết tấu, ghi nhạc nhằm ứng dụng vào các môn trong 

chương trình âm nhạc, tiêu biểu là môn Hát, đàn Electric Keyboard, Hình 

thức và thể loại âm nhạc.  

Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông tổng thể triển khai, thực hiện từ 

năm học 2019- 2020, môn âm nhạc dạy toàn bộ 3 cấp: Tiểu học, THCS, 

THPT là điều kiện để GV tiến hành đưa làn điệu dân ca Tây Nguyên vào 

giảng dạy, giúp SV hiểu rõ giá trị di sản âm nhạc Tây Nguyên. Đồng thời tổ 

chức dạy học 3 loại thang âm người Gié- Triêng, Xơ Đăng và Ba Na, ứng 

dụng vào đọc gam, hợp âm rải và một số bài hát sử dụng chất liệu dân ca Tây 

Nguyên. Đồng thời vận dụng âm hình, tiết tấu nhạc nhẹ vào môn Đọc- Ghi 

nhạc để SV tiếp xúc, nâng cao trình độ kiến thức. Tất cả hướng đến mục đích 

đào tạo đội ngũ giáo viên dạy học âm nhạc phổ thông chất lượng cao cho tỉnh 

Kon Tum trong giai đoạn hiện nay.            
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PHỤ LỤC 1 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM  

 

STT Họ Tên Ngày sinh Chức vụ 

1 Lê Văn  Bổn 07/02/1964 Trưởng khoa 

2 Lê Minh  Tâm 01/05/1964 Trưởng bộ môn Âm nhạc- Mỹ thuật 

3 Nguyễn Thị  Cúc 05/05/1982   Trưởng bộ môn Tâm lý giáo dục 

4 Lê Thị  Vân 07/11/1969   Phó khoa, trưởng bộ môn Tự nhiên 

5 Nguyễn Thị  Hương 20/05/1980   Phó khoa, trưởng bộ môn Xã hội 

6 Nguyễn Thị Anh  Đài 29/01/1977 Trưởng bộ môn Giáo dục Mầm non 

7 Nguyễn  Cư 17/07/1959 Giảng viên 

8 Hoàng Kim  Lân 15/10/1978 Giảng viên 

9 Lê  Máy 11/01/1959 Giảng viên 

10 Trần Thị  Phượng 16/10/1983 Giảng viên 

11 Nguyễn Thị Thu  Hà 07/09/1975 Giảng viên 

12 Trương Thị Ngọc  Thanh 10/03/1978 Giảng viên 

13 Ngô Thị Thanh  Hiền 12/12/1984 Cán sự 

14 Đặng Thị Thanh  Sương 12/12/1971 Giảng viên 

15 Trần Kim Trọng  Nghĩa 19/11/1983 Giảng viên 

16 Y Xô Kiếm  Ba 06/01/1979 Giảng viên 

17 Nguyễn Thị  Lý 07/10/1967 Giảng viên 

18 Hoàng Văn  Chi 22/12/1977 Giảng viên 

19 Nguyễn  Thiết 18/06/1963 Giảng viên chính 

20 Võ Mạnh  Tuấn 10/09/1987 Chuyên Viên 

21 Đinh Văn  Tính 12/11/1974 Giảng viên 

22 Trương Thị Minh  Nguyệt 26/05/1979 Giảng viên 

23 Lê Thị  Ngọc 19/05/1985 Giảng viên 

24 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 31/01/1986 Giảng viên 
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DANH SÁCH SV KHÓA 22 CĐSP ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG  

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 
 

TT Họ tên Dân tộc Ghi chú 

1 Y Chinh Ba Na  

2 Y Chương Ba Na  

3 A Hạ Xơ Đăng  

4 Y Hương Ba Na  

5 Y Liên Ba Na  

6 Y Liêng Gié Triêng  

7 Y Ya Ly Ba Na  

8 A Nghìn Ba Na  

9 A Sưun Ba Na  

10 Y Toak Ba Na  

11 Y Trê Xơ Đăng  

12 Y Vi Vi Ba Na  

13 Y Xuyên Ba Na  

14 Y Yên Gié Triêng  

15 Y Yit Ba Na  

16 Trần Thị Hà Thu Kinh  

17 Hồ Thị Mỹ Linh Kinh  
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PHỤ LỤC 2 

HỆ THỐNG CƠ CẤU, TỔ CHỨC TRƯỜNG CĐCĐ KON TUM 
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PHỤ LỤC 3 

LÀN ĐIỆU DÂN CA TÂY NGUYÊN 
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PHỤ LỤC 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Giờ học Đọc- Ghi nhạc tại trường CĐCĐ Kon Tum, chụp trong khoảng 

thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019. Người chụp: Trần Kim Trọng 

Nghĩa. 
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