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MỞ ĐẦU 

 

1.Lý do chọn đề tài 

 Trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc hàn lâm, cây đàn Piano đóng một vai trò 
quan trọng, là một loại nhạc cụ phổ biến nhất với một số lượng người học đông đảo 
nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Cây đàn Piano là một nhạc cụ với 
cấu tạo đặc biệt có khả năng diễn tả những giai điệu âm nhạc rất phong phú vì nó có 
được sự chuẩn xác về cao độ, biểu hiện được nhiều loại sắc thái, sự tinh tế của phím 
đàn, hệ thống Pedal tăng cường sức biểu cảm của âm thanh và thuận lợi trong việc 
kết hợp các chồng âm cùng lúc tạo nên nhiều màu sắc hòa âm có khả năng thay thế 
dàn nhạc...  

  Chính vì vậy, cây đàn Piano là một nhạc cụ thông dụng và rất cần thiết cho 
những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên. Làm chủ kỹ năng 
chơi Piano tốt sẽ là cơ sở cho việc hình thành và phát triển tư duy sáng tạo, mở rộng 
kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi đối với tất cả những đối tượng đang nghiên cứu 
âm nhạc nói chung, hoặc các môn nhạc cụ khác nói riêng. Tại các cơ sở đào tạo âm 
nhạc chuyên nghiệp trên thế giới, Piano phổ thông đã được đưa vào chương trình đào 
tạo chính khóa, là môn học bắt buộc đối với HSSV theo học mọi chuyên ngành âm 
nhạc.  

   Hiện nay, Piano phổ thông trong các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp 
chưa có sự thống nhất về chương trình, giáo trình và nội dung giảng dạy. Yêu cầu về 
chuẩn đầu ra cũng như trình độ bắt buộc cho từng năm học không được qui định rõ 
ràng và chặt chẽ. Nội dung giảng dạy chưa phù hợp với đặc thù của từng ngành học. 
Điều này đã phần nào tạo nên những cản trở trong việc củng cố kiến thức nền tảng và 
phát triển khả năng cảm thụ nghệ thuật của sinh viên học sinh.  

Với mong muốn được góp phần vào việc đưa những giá trị âm nhạc đích thực 
trở về quỹ đạo của nó và hướng đến việc xây dựng  một phương pháp đào tạo đồng 
bộ, khoa học nhằm góp phần củng cố chất lượng đào tạo đảm bảo tính chiến lược và 
định hướng lâu dài cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật âm nhạc, chúng tôi thấy cần 
phải nghiên cứu vai trò có ý nghĩa hết sức quan trọng của cây đàn Piano đối với các 
ngành học tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Qua đó, trang bị 
kỹ năng nắm bắt Piano cho các đối tượng học ở các ngành học khác nhau, đặc biệt 
chú trọng vào việc xây dựng chương trình giảng dạy mang tính đặc thù, phù hợp với 
từng chuyên ngành.  

  2. Lịch sử nghiên cứu của đề tài 

  Lịch sử phát triển của cây đàn Piano ở Việt Nam còn rất non trẻ, du nhập vào 
nước ta từ đầu thế kỷ XX và được đưa vào chính thức giảng dạy trong các cơ sở đào 
tạo âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1956 với sự thành lập trường Âm nhạc Việt Nam.  
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Về cây đàn Piano, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu. Một số tài 
liệu nước ngoài rất hữu ích đối với chúng tôi trong quá trình nghiên cứu, bổ sung 
thêm tư liệu về phương pháp giảng dạy Piano phổ thông. Đó là  các tập sách 
“Nineteenth century Piano music a handbook for pianist” (tạm dịch Tài liệu hướng 
dẫn về âm nhạc Piano thế kỷ XIX dành cho người chơi Piano chuyên nghiệp) của 
Kathleen Dale (Oxford university press, 1954), "Practising the Piano" (tạm dịch 
Thực hành trên đàn Piano) của Frank Merick (Rockliff  Publishing Corporation, 
1958), “Tips on how to teach effectively” (tạm dịch Cách thức dạy hiệu quả) của 
S.Hidalgo (Rex Book Store, Manila, Philippines, 1994), A.Nikolaev - "Phương pháp 
học đàn Piano" (Nhà xuất bản Âm nhạc, Moscow, 1969), "Lịch sử nghệ thuật Piano" 
(Nhà xuất bản Âm nhạc, Moscow, 1976) của Alekseyev, "Thinking as you play" (tạm 
dịch Tư duy trong thể hiện) của Sylvia Coats (Indiana University Press, 2006)...  

Ở Việt Nam, công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu cây đàn 
Piano là luận án tiến sỹ "Nghệ thuật Piano Việt Nam" năm 1987 (Moscow – Russia) 
của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Công trình đã đề cập đến lịch sử hình thành và phát 
triển của quá trình cây đàn Piano du nhập từ phương Tây vào Việt Nam, phân tích và 
đánh giá phương pháp sư phạm qua các giai đoạn từ thời Pháp thuộc cho đến những 
năm của thập kỷ 80. Với công trình nghiên cứu này, tác giả đã phác họa một cái nhìn 
toàn cảnh về đời sống âm nhạc Việt Nam trước thời kỳ "mở cửa" không chỉ trong lĩnh 
vực đào tạo mà cả trong các hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Ngoài ra, còn 
có những công trình nghiên cứu khác như: Luận án tiến sỹ “Mối liên hệ giữa các chất 
liệu âm nhạc của Việt Nam và châu Âu trong sáng tác của các nhạc sĩ thế kỷ XX” – 
năm 2001 (Kiev – Ukraine) của TS Đặng Ngọc Giang Quân, luận án tiến sỹ “Sonate 
và Concerto cho Piano của nhạc sĩ Việt Nam: Sự kết hợp giữa đặc điểm dân tộc và 
truyền thống của âm nhạc phương Tây” – năm 2003 (Moscow – Russia) của PGS.TS 
Tạ Quang Đông, luận án tiến sỹ “Lịch sử văn hóa Việt Nam: Mối tương tác giữa 
những hình thức âm nhạc dân gian và chuyên nghiệp” – năm 2003 (Moscow – 
Russia) của PGS.TS Nguyễn Huy Phương, luận án tiến sỹ “Sự phát triển nghệ thuật 
Piano Việt Nam” –  năm 2008 (Hà Nội) của PGS.TS Nguyễn Minh Anh... và một số 
luận văn thạc sỹ nghiên cứu về lý luận giảng dạy, kỹ thuật diễn tấu của cây đàn 
Piano… 

 Nhìn chung, các công trình khoa học trên phần lớn đi sâu nghiên cứu những 
vấn đề liên quan đến lĩnh vực sáng tác và đào tạo Piano chuyên nghiệp.  

Trên các lĩnh vực đào tạo âm nhạc khác, vai trò của cây đàn Piano cũng được 
đề cập đến. Trong Phương pháp sư phạm Thanh nhạc (Viện Âm nhạc xuất bản năm 
2001) - tài liệu giảng dạy dành cho hệ Đại học, NSND Nguyễn Trung Kiên đã nhận 
định rằng, đối với vấn đề đào tạo và hoàn thiện một người ca sĩ chuyên nghiệp, bên 
cạnh việc nghiên cứu, học tập lý luận âm nhạc thì yêu cầu trước tiên phải biết sử 
dụng tương đối tốt đàn Piano để có thể nắm vững tác phẩm âm nhạc; Piano không 
đơn thuần đóng vai trò bổ trợ mà thực sự là môn học để Thanh nhạc phát triển.  
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Nhằm bổ sung thêm nguồn tư liệu cho công trình nghiên cứu này, chúng tôi đã 
tìm hiểu không chỉ các tài liệu chuyên khảo về Piano ở các lĩnh vực khác nhau mà 
còn tìm hiểu mảng kiến thức về lý luận dạy học. Vì phương pháp giảng dạy giữ một 
vai trò quan trọng để có thể truyền đạt những thông tin cho người học một cách 
nhanh chóng và thuận lợi. Trong cuốn "Phương pháp dạy học truyền thống và đổi 
mới" (Nhà xuất bản giáo dục - 2008), tác giả Thái Duy Tuyên đã xác định lại vai trò 
của người thầy trong quá trình dạy học hiện đại là không chỉ truyền thụ nội dung kiến 
thức, mà còn là người tạo hứng thú học tập, hướng dẫn người học về phương pháp 
học và cũng là người kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của đối tượng học trên cơ sở 
hướng dẫn người học tự đánh giá, tự điều chỉnh.  

  Cuốn "Nghệ thuật và khoa học dạy học" (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - 
2011) của tác giả Robert J. Marzano, đã đưa ra một quan điểm mới, đó là: "...một  
nền giáo dục tiên tiến không đặt trọng tâm vào việc giúp người học tiếp thu các tri 
thức khoa học mà nhà trường đưa lại cho họ. Ngược lại, mục tiêu của nền giáo dục 
đó là giúp người học nhận ra được những năng lực trí tuệ của mình để đi tìm tiếp 
những lời giải cho những vấn đề chưa hẳn hoàn toàn đã biết theo con đường phù hợp 
nhất với năng lực trí tuệ của cá nhân..." [15; 7]. 

 Ngoài các tài liệu đã được nêu trên, trong quá trình chuẩn bị các tư liệu cho công 
trình nghiên cứu của mình, chúng tôi có nghiên cứu và tham khảo một số Luận án, 
Luận văn Cao học về chuyên ngành Lý luận âm nhạc, Phương pháp sư phạm biểu 
diễn đối với những vấn đề có liên quan.  

Như vậy, chúng ta thấy rằng, cây đàn Piano có vai trò quan trọng trong việc 
bồi dưỡng, nâng cao mặt bằng kiến thức chung cho nhiều ngành học nhưng ở khía 
cạnh này cho đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập đến. Thiết 
nghĩ, cây đàn Piano cần phải được nghiên cứu sâu hơn trên những bình diện khác 
nhau (không nhất thiết chỉ giới hạn cho đối tượng học Piano chuyên nghiệp).  

  3. Mục đích nghiên cứu 

  Mục đích hướng đến của luận án đó là:  

  - Nghiên cứu những tác động tích cực của cây đàn Piano đối với các ngành 
học, qua đó để chứng minh rằng có kỹ năng Piano vững vàng sẽ tạo được những điều 
kiện vô cùng thuận lợi đối với mọi đối tượng trong quá trình học tập và nghiên cứu.  

- Đánh giá một cách tổng quát tình hình thực tế vấn đề đào tạo môn Piano phổ 
thông tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước, đề xuất những tiêu 
chí cụ thể đối với môn Piano phổ thông nhằm đáp ứng cho vai trò là nền tảng cơ bản, 
hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên sâu các ngành học nhằm nâng cao mặt bằng kiến 
thức chung của các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.  

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

  Đề tài Luận án "Vai trò của Piano trong nâng cao mặt bằng kiến thức chung 
của các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam" được xây dựng và phát triển 
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từ Luận văn Thạc sĩ "Nghiên cứu việc giảng dạy môn Piano phổ thông trong các 
trường âm nhạc chuyên nghiệp" trước đây của tác giả. Ở qui mô của Luận án Tiến sĩ, 
chúng tôi đã mở rộng phạm vi nghiên cứu, cây đàn Piano được xem xét và đánh giá 
một cách toàn diện, sự tác động tích cực của nó đối với các ngành học được nghiên 
cứu một cách sâu sắc.  

  Đối tượng nghiên cứu của luận án là tiến trình dạy và học môn Piano phổ thông 
trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp, sự tác động tích cực của Piano đối với một 
số môn học và ngành học. 

  Phạm vi nghiên cứu của luận án: chúng tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề 
đã nêu trên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế,  Nhạc 
viện thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua công trình nghiên cứu này, chúng tôi muốn 
nâng cao nhận thức của người học về ý nghĩa quan trọng của đàn Piano trong nâng 
cao mặt bằng kiến thức chung, góp phần xây dựng và củng cố kiến thức nền tảng cho 
sinh viên học sinh tại các cơ sở này.  

  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu  

 Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và duy vật lịch sử, kết hợp với sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, khảo sát 
hiện trạng việc dạy và học bộ môn Piano phổ thông tại cả ba trung tâm đào tạo âm 
nhạc lớn của cả nước; kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác nhằm đi đến kết 
luận, phân tích nguyên nhân những điểm yếu đang tồn tại và xây dựng giải pháp khắc 
phục. 

 Tiếp thu có chọn lọc những quan điểm, ý kiến của các nhà nghiên cứu đi trước 
nhằm làm sáng tỏ hơn các luận chứng trên cơ sở bảo đảm tính khoa học và tính khách 
quan. 

  6. Những đóng góp của luận án 

  - Luận án sẽ đóng góp những giải pháp trong việc xây dựng nội dung chương 
trình giảng dạy đạt hiệu quả cao.  

- Luận án cũng đề xuất những vấn đề liên quan đến yếu tố người dạy như  
chuyên môn hóa đội ngũ giảng dạy, đề cao khả năng sáng tạo của người thầy với 
những năng lực và phẩm chất thiết yếu. 

- Xây dựng được giáo trình riêng phù hợp với đặc thù của từng nhóm chuyên 
ngành. 

  Đề tài nghiên cứu này sẽ đưa ra một cái nhìn toàn diện và khách quan những 
đóng góp tích cực của đàn Piano đối với vấn đề hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu các 
ngành học, làm cơ sở để góp phần xây dựng hướng đào tạo mang tính chiến lược. 
Ngoài ra, đề tài này còn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo giúp cho việc 
xây dựng giáo trình giảng dạy bộ môn Piano phổ thông tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 
chuyên nghiệp.  

7. Bố cục của luận án  
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Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo, 
luận án gồm  có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 

Chương 2: Piano trong việc nâng cao mặt bằng kiến thức cho SVHS âm nhạc 
chuyên nghiệp 

Chương 3: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Piano phổ thông tại các cơ sở 
đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp 

 

Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Đàn Piano và vai trò của đàn Piano trong đời sống âm nhạc Việt Nam 

Cây đàn Piano trên thế giới đã có lịch sử phát triển hơn 500 năm mà 
tiền thân của nó là cây đàn Clavecin (tên tiếng Ý) hay còn gọi là Harpsichord 
(tên tiếng Anh). Năm 1709 một nghệ nhân người Ý - Bartolorneo Cristofori 
(Florence - Italia) đã sáng tạo ra cây đàn Piano đầu tiên trên thế giới gọi là 
Piano et forte (nhẹ và mạnh) [75; 82]. Âm nhạc thế kỷ thứ XVIII đã có một 
bước tiến quan trọng với sự ra đời của cây đàn Piano.  

 Ở Việt Nam, cây đàn Piano xuất hiện từ bao giờ vẫn là câu hỏi chưa có lời giải 
đáp dứt khoát. Theo tài liệu “Tân nhạc Hà Nội”,  các nhà nghiên cứu cho rằng đàn 
Piano có mặt tại Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong khoảng thời 
gian từ 1914 - 1918. Tuy nhiên, luận án tiến sĩ của GS.TS.NGND Trần Thu Hà về 
"Nghệ thuật Piano Việt Nam" đã khẳng định đàn Piano xuất hiện lần đầu tiên ở Hà 
Nội vào năm 1912 phục vụ cho mục đích truyền đạo. 

 Sự nghiệp đào tạo chuyên nghiệp đàn Piano ở Việt Nam được hình thành cùng 
với sự ra đời của các cơ sở đào tạo âm nhạc lớn trên cả nước: Trường Âm nhạc Việt 
Nam - năm 1956 (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Trường Quốc gia 
Âm nhạc và Kịch nghệ Huế - năm 1962 (nay là Học viện Âm nhạc Huế), Trường 
Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn - năm 1956 (nay là Nhạc viện Thành phố 
Hồ Chí Minh) và tiếp theo là hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học Văn 
hóa - Nghệ thuật trên cả nước được dần dần mở ra sau này.  

 Đề cập về vai trò của cây đàn Piano trong đời sống âm nhạc Việt Nam, PGS.TS 
Nguyễn Minh Anh trong công trình nghiên cứu của mình (luận án tiến sĩ “Sự phát 
triển nghệ thuật Piano Việt Nam” - 2008) đã nhận định nghệ thuật Piano Việt Nam 
giai đoạn trước Cách Mạng tháng Tám là còn chưa mang tính chuyên nghiệp và ở 
trình độ thấp. Giai đoạn những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ XX đời sống âm 
nhạc của thủ đô Hà Nội và tại một số thành phố lớn miền Bắc đã phát triển tới trình 
độ cao, đặc biệt việc đưa nghệ thuật Piano tới đông đảo quần chúng thông qua những 
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chương trình biểu diễn mang tính chất chuyên nghiệp cũng rất được quan tâm. Những 
thập niên 80, giai đoạn của thời kỳ “mở cửa” đã tạo ra các điều kiện, cơ hội và thách 
thức trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa dẫn đến nhiều thay đổi theo hướng 
tích cực.  

 1.1.2. Sự khác biệt giữa dạy Piano chuyên ngành và dạy Piano phổ thông 

Dạy Piano chuyên ngành Dạy Piano phổ thông 

 

 

Mục đích 

 

Đào tạo ra các nghệ sĩ 
biểu diễn độc tấu, hòa 
tấu, nghệ sĩ đệm đàn, 
giảng viên trong các 
trường âm nhạc chuyên 
nghiệp 

Trang bị kỹ thuật tay đàn Piano ở 
trình độ cơ bản cho người học, làm 
phương tiện phục vụ cho việc học 
tập từng chuyên ngành riêng. 

 

 

 

 

 

Đặc điểm 
của     

người học 

- Được tuyển chọn từ lứa 
tuổi nhỏ (có khả năng tiếp 
thu nhanh, thể lực còn 
đang trong giai đoạn phát 
triển). 

- Đáp ứng được các tiêu 
chí xét tuyển khắt khe: có 
năng khiếu tương đối 
toàn diện về tai nghe, tiết 
tấu, trí nhớ và sự cảm thụ 
âm nhạc; có thể lực tốt, 
có hệ thần kinh vững 
vàng, trí nhớ tốt, óc quan 
sát tinh tế, nhạy cảm, giàu 
cảm xúc. 

- Được phân thành 2 nhóm (các 
chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, 
Chỉ huy và Thanh nhạc với  các 
nhạc cụ Giao hưởng).  

- Đối tượng được tuyển chọn đã có 
sự phát triển hoàn chỉnh về tâm sinh 
lý, có sự chín chắn trong tư duy dẫn 
đến những thuận lợi trong việc cảm 
thụ tinh thần tác phẩm; tuy nhiên 
học Piano ở độ tuổi lớn sẽ gặp nhiều 
khó khăn do cơ tay cứng, độ nhanh 
nhạy, linh hoạt của các ngón tay lại 
hạn chế, khó điều khiển để đáp ứng 
được yêu cầu của kỹ năng chơi 
Piano. 

 

 

Một số   
vấn đề   

cần lưu ý 
trong   

giảng dạy 

- Trang bị kiến thức nền 
tảng vững chắc để người 
học đáp ứng được những 
yêu cầu cao trong xử lý 
tác phẩm. 

- Số lượng bài phải hoàn 
thành trong từng năm là 
khá lớn. 

- Chú trọng đến vấn đề 
rèn luyện tâm lý biểu diễn 
cho học sinh. 

- Giảng viên phải chủ động và linh 
hoạt trong xây dựng nội dung và sử 
dụng PPGD phù hợp với đặc thù 
của từng nhóm chuyên ngành.  

- Phát triển bề rộng hơn bề sâu. 

- Tạo dựng cho người học thói quen 
làm việc độc lập, có nhận thức đúng 
đắn nhằm xây dựng động cơ tích 
cực trong quá trình học tập.                            

 - Xây dựng nội dung đào tạo phù 
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 hợp với đặc thù của từng ngành học.  

  Xuất phát từ thực tế là cùng hướng đến khả năng làm chủ kiến thức chơi Piano 
nhưng vì mục đích đào tạo giữa Piano chuyên ngành và Piano phổ thông là khác nhau 
nên yêu cầu đào tạo về giáo trình, kỹ thuật, kỹ năng, khối lượng kiến thức…cũng 
không giống nhau. Hơn nữa đối tượng học cũng khác nhau về bản chất, trình độ âm 
nhạc, độ nhận thức về thế giới quan, lứa tuổi…cho nên khộng thể áp dụng các tiêu 
chuẩn đào tạo chuyên nghiệp vào đào tạo phổ thông.  

 1.2. Cơ sở thực tiễn 

 1.2.1. Nhận thức của giảng viên và HSSV đối với môn Piano phổ thông 

 1.2.1.1. Nhận thức của giảng viên 

Xuất phát từ thực tế là đối tượng học lớn tuổi không có nhiều thuận lợi trong 
quá trình tiếp nhận kiến thức cũng như những yêu cầu về thể lực chưa đáp ứng được 
với những tiêu chuẩn dành cho người học đàn Piano, ý thức tự giác học tập chưa cao 
dẫn đến thái độ học tập còn mang tính đối phó, kết quả học tập chưa thực sự thuyết 
phục…, đã phần nào làm giảm sút sự nhiệt tình trong giảng dạy của một bộ phận 
giảng viên tại các cơ sở đào tạo. Một lý do khác nữa cũng góp phần gây nên sự cản 
trở đối với người dạy đó là mục tiêu hướng đến của vấn đề giảng dạy môn Piano phổ 
thông lại không tỉ lệ thuận với thời gian đào tạo nên cũng đã gây áp lực cho giảng 
viên hướng dẫn. Vẫn còn tồn tại tâm lý coi trọng dạy Piano chuyên ngành và xem nhẹ 
vấn đề giảng dạy Piano phổ thông trong một bộ phận không nhỏ giảng viên dạy đàn 
Piano. 
   1.2.1.2. Nhận thức của HSSV 

 Nếu như đối tượng học Piano chuyên ngành có nhiều thuận lợi trong quá trình 
học tập (được tiếp xúc với đàn Piano sớm, tiêu chí tuyển vào đáp ứng được các điều 
kiện cần phải có đối với người học đàn Piano chuyên nghiệp) thì với đối tượng học 
Piano không chuyên, sự khác nhau về lứa tuổi, mặt bằng trình độ âm nhạc không 
đồng nhất, điều kiện thể lực đáp ứng cho việc học đàn Piano không được tính đến khi 
tuyển vào...đã tạo thành những “rào cản” trong vấn đề hình thành ý thức và thái độ 
học tập môn Piano một cách tích cực từ phía người học. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn 
đề này, chúng tôi đã thực hiện một Anket điều tra đối với CBGV và SVHS tại 
HVANH về những nội dung có liên quan trực tiếp đến vấn đề giảng dạy và học tập 
môn Piano phổ thông (những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng cũng như 
tinh thần, thái độ học tập môn Piano phổ thông hiện nay và những đề xuất nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Piano phổ thông...). 

   1.2.2. Thực tế việc dạy và học môn Piano phổ thông tại Việt Nam 

  1.2.2.1.  Khái quát chung về môn Piano phổ thông tại các cơ sở đào tạo âm 
nhạc chuyên nghiệp Việt Nam 
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Học viện Âm nhạc  

Quốc gia Việt Nam 

Học viện Âm nhạc 
Huế 

Nhạc viện thành phố 

Hồ Chí Minh 

- Piano phổ thông 
được đưa vào giảng 
dạy từ năm 1956 đối 
với các ngành Lý luận, 
Sáng tác, Chỉ huy bậc 
TC. 

- Về sau mở rộng 
phạm vi giảng dạy, áp 
dụng cho các chuyên 
ngành Lý luận, Sáng 
tác, Chỉ huy bậc TC và 
ĐH, Gõ giao hưởng, 
Gõ nhạc nhẹ, 
Accordeon và Thanh 
nhạc ở bậc ĐH, áp 
dụng cho tất cả mọi 
chuyên ngành ở bậc 
Cao học. 

- Tổ Piano phổ thông 
là một bộ phận của 
khoa Piano. 

- Piano phổ thông 
được đưa vào giảng 
dạy từ năm 1976 (sau 
khi chính quyền Cách 
mạng tiếp quản trường 
Quốc gia Âm nhạc và 
Kịch nghệ Huế), áp 
dụng cho các ngành 
LLSTCH bậc TC. 

- Giai đoạn hai áp 
dụng cho các chuyên 
ngành Lý luận, Sáng 
tác, Chỉ huy và Thanh 
nhạc ở cả 2 bậc TC và 
ĐH. 

 

- Tổ Piano phổ thông 
là một bộ phận của 
khoa Piano -
Accordeon - Organ. 

- Tổ Piano phổ thông được 
thành lập vào tháng 3/1976 
(sau khi chính quyền Cách 
mạng tiếp quản trường Quốc 
gia Âm nhạc và Kịch nghệ 
Sài Gòn) và trực thuộc khoa 
Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 
do đối tượng học là những 
học sinh của các chuyên 
ngành này. 

- Môn Piano phổ thông được 
đưa vào chương trình giảng 
dạy đối với các chuyên 
ngành Thanh nhạc, Âm nhạc 
học, Sáng tác, Chỉ huy ở cả 2 
bậc trung cấp và đại học; ở 
bậc Cao học áp dụng cho tất 
cả mọi chuyên ngành.  

- Bộ môn Piano phổ thông 
trực thuộc Ban Giám đốc. 

1.2.2.2. Thuận lợi và khó khăn 

1.2.2.3. Quy định về thời gian đào tạo và chuyên ngành được đào tạo 

Cơ sở đào tạo Ngành học Bậc học Thời gian 
học 

Gõ Giao hưởng Sơ cấp 6 năm 

Gõ Giao hưởng, Lý luận,   Sáng 
tác, Chỉ huy 

Trung cấp 3 năm 

 

Học viện 

Âm nhạc 

Quốc gia 

Việt Nam 
Thanh nhạc, Gõ nhạc nhẹ,    Gõ 

Giao hưởng, Accordeon, Lý 
luận, Sáng tác, Chỉ huy 

Đại học 3 năm 

 Gõ Giao hưởng, Thanh nhạc,  Lý 
luận, Sáng tác, Chỉ huy 

Trung cấp 3 năm 
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Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 3,5 năm Học viện 

Âm nhạc 
Huế Thanh nhạc 

 

Đại học 3 năm 

Trung cấp Thanh nhạc 

Đại học 

2 năm 

Trung cấp 

 

Nhạc viện 

thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

Đại học 

3 năm 

1.2.2.4. Giáo trình giảng dạy 

a/ Giới thiệu sơ lược về những giáo trình và tài liệu tham khảo nước ngoài đã 
và đang được sử dụng 

  b/ Đánh giá về các giáo trình Piano phổ thông của 3 cơ sở đào tạo âm nhạc 
chuyên nghiệp Việt Nam 

  Mặc dù đã có những điều chỉnh bước đầu để phù hợp với đặc thù của ngành 
học nhưng nhìn chung giáo trình Piano phổ thông trên cả nước được biên soạn trên 
cơ sở đơn giản hóa giáo trình Piano chuyên nghiệp mà chưa có sự đột phá, đầu tư 
nghiên cứu sâu; chưa tạo được sự khác biệt về tác dụng và ý nghĩa của vấn đề trang 
bị kỹ năng Piano nếu so sánh với giáo trình Piano chuyên ngành. 

  Vẫn còn tình trạng “cung không đủ cầu”, số lượng giảng viên Piano trong các 
cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam phần lớn chưa đáp ứng đủ cho nhu 
cầu học tập của mọi đối tượng cũng như cho việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo khác. 
HSSV ở một số chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt 
Nam  được học đàn Piano trong một khoảng thời gian khá dài (6 - 7 năm) từ TC lên 
ĐH nhưng nhìn chung kết quả thu được chưa thật sự khả quan.  

  Tại các Nhạc viện nước ngoài, số lượng giảng viên Piano luôn chiếm ưu thế 
nếu so sánh với giảng viên các chuyên ngành khác do nhu cầu đào tạo kỹ năng Piano 
cho các chuyên ngành là rất lớn. Riêng đối với bậc ĐH các chuyên ngành Lý luận, 
Sáng tác, Chỉ huy tại các Nhạc viện nước ngoài, do tính chất đặc thù của ngành học 
nên nhất thiết đối tượng khi tuyển vào phải có trình độ ĐH Piano. Ở Việt Nam thì 
ngược lại, số lượng sinh viên đầu vào các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 
đã tốt nghiệp trung cấp Piano là rất hiếm hoi, đa số được tuyển thẳng bỏ qua điều 
kiện cần thiết là phải có một trình độ Piano nhất định...  

1.2.2.5. Khảo sát về PPGD Piano phổ thông tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 
chuyên nghiệp Việt Nam 

a/ Đánh giá chung 

b/ Kết quả đào tạo 
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 1.2.3. Môn Piano phổ thông tại một số cơ sở đào tạo âm nhạc trên thế giới 

  1.2.3.1. Nhạc viện Bắc Kinh (Trung Quốc) 

  1.2.3.2. Học viện Âm nhạc F. Liszt (Hungary) 

  1.2.3.3.Trường Âm nhạc Stuttgart – Musikhochschule Stuttgart (Đức) 

  1.2.3.4. Học viện Malmo (Thụy Điển) 

  1.2.3.5. Đại học Los Angeles - BA Music (Mỹ) 

 

    

    TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

          Trong chương 1 chúng tôi đã giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 
nghiên cứu, trình bày khái quát về quá trình du nhập và vai trò của đàn Piano trong 
đời sống âm nhạc Việt Nam; đánh giá việc giảng dạy môn Piano phổ thông tại các 
trung tâm đào tạo âm nhạc lớn của cả nước; phân tích sự khác biệt giữa giảng dạy 
Piano phổ thông với giảng dạy Piano chuyên ngành; so sánh về chương trình giảng 
dạy môn Piano phổ thông của các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong nước 
với một số nhạc viện nước ngoài...làm cơ sở đề xuất hướng xây dựng giáo trình riêng 
phù hợp với đặc điểm của từng ngành học nhằm phát huy vai trò hỗ trợ của Piano đối 
với vấn đề nâng cao mặt bằng kiến thức cho SVHS âm nhạc chuyên nghiệp. 

 

Chương 2 

PIANO TRONG VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẢM THỤ ÂM NHẠC 
ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP 

  2.1. Ý nghĩa của việc trang bị kỹ năng Piano cho mọi ngành học 

2.1.1. Tính năng vượt trội của cây đàn Piano 

  Piano được xem như “ban nhạc một người”: chức năng một dàn nhạc giao 
hưởng lớn có nhiều nhạc công có thể chuyển soạn cho 1 cây Piano mà vẫn giữ được 
hiệu quả âm nhạc cao. Tính linh hoạt của Piano hơn hẳn các nhạc cụ khác, Piano có 
thể xử lý được các kỹ thuật phức tạp và thể hiện được những tính chất âm nhạc khác 
nhau.  

  Âm vực của cây đàn Piano rất rộng: là cây đàn duy nhất có 88 phím riêng biệt 
và có thể chơi cùng lúc những nốt ở âm vực cao nhất với âm vực thấp nhất. Khả năng 
diễn tấu của Piano rất phong phú trong xử lý các thay đổi về cường độ nhờ sự tinh tế 
và hoàn thiện trong cấu tạo bộ máy của cây đàn.  

2.1.2. Vị trí của cây đàn Piano trong đào tạo các chuyên ngành âm nhạc 

2.1.2.1. Đối với chuyên ngành Sáng tác  
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Có kỹ năng Piano tốt sẽ là điều kiện thuận lợi cho người học trong quá trình 
sáng tác; Piano giúp cho người viết cảm nhận được hiệu quả tác phẩm một cách cụ 
thể bằng tai nghe chứ không phải bằng mắt hay bằng sự tưởng tượng.  

 2.1.2.2 . Đối với chuyên ngành Lý luận 

 Thực tế cho thấy rằng người học ngành Lý luận không thể chỉ nghiên cứu lý 
thuyết suông mà phải có sự cảm nhận âm nhạc thông qua đàn Piano. Điều kiện bắt 
buộc đối với các nhà lý luận là phải có khả năng đọc được tác phẩm âm nhạc thông 
qua khả năng chơi đàn Piano. Việc có trình độ kỹ thuật tay đàn nhất định sẽ tạo nhiều 
điều kiện thuận lợi cho người học không chỉ trong công việc nghiên cứu, mà cả trong 
việc giảng dạy sau này.  

2.1.2.3.  Đối với chuyên ngành Chỉ huy 

Nắm vững kỹ thuật đàn Piano chính là điều kiện tiên quyết, là đòi hỏi bắt buộc 
đối với bất cứ ai học chuyên ngành Chỉ huy. Sự trợ giúp của đàn Piano sẽ tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho người học trong việc đọc tổng phổ, rèn luyện được tai 
nghe âm nhạc chuẩn xác, hình thành thẩm mỹ âm nhạc tinh tế. 

2.1.2.4. Đối với chuyên ngành Thanh nhạc 

Đặc điểm của Thanh nhạc là đơn âm, tự do nên Piano vừa giúp cho việc cảm 
nhận được tác phẩm; vừa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp định vị âm chuẩn, 
khả năng nghe màu sắc hòa thanh, phức điệu và rèn luyện sự nhạy cảm về tiết tấu, 
nâng cao kiến thức về thẩm âm nói chung.  

2.1.2.5. Đối với các chuyên ngành Giao hưởng  

 Đối với các chuyên ngành nhạc cụ Giao hưởng vấn đề rèn luyện và phát triển 
khả năng nghe cao độ luôn được chú trọng bởi vì cấu tạo của một số các nhạc cụ như 
Violin, Viole, Violoncello, Cotrabasse...đều không có phím ngăn cách rõ ràng giữa 
các nốt, nếu tay bấm chỉ cần xê dịch khoảng cách dù rất nhỏ là cao độ đã không 
chuẩn xác. Trong khi đó, về cơ học cây đàn Piano có cấu tạo bộ dây được định hình 
để tạo ra cao độ chính xác nên hầu hết các loại nhạc cụ đều dựa vào cao độ chuẩn 
xác, có sẵn của cây đàn Piano để lên dây. Vì vậy, học Piano chính là môi trường rèn 
luyện tốt để củng cố và mở rộng khả năng nghe chuẩn xác.  

  2.2. Vai trò của Piano đối với vấn đề trang bị kiến thức âm nhạc nền tảng  

 Với những tính năng ưu việt của mình, Piano trở thành nhạc cụ cần thiết, có 
chức năng hỗ trợ trong quá trình giảng dạy các môn kiến thức cơ sở ngành. Tại các 
Nhạc viện trên thế giới, bất kỳ một giờ học nào của các môn học trang bị kiến thức 
âm nhạc nền tảng như Hòa thanh, Hợp xướng, Ký xướng âm, Lịch sử âm  nhạc, Phức 
điệu, Phân tích tác phẩm, …cũng đều cần tới sự trợ giúp của cây đàn Piano. Để có 
thể tiến tới mục tiêu giảng dạy môn Piano cho tất cả các ngành học từ bậc Trung cấp 
đến Đại học (nhằm khắc phục tình trạng phải đào tạo các môn chung theo từng nhóm 
chuyên ngành, gây lãng phí về thời gian và kinh phí như hiện nay), cần phải xem xét 
thực tế đội ngũ CBGD môn Piano phổ thông, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo có đáp 
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ứng được cho nhu cầu...để trên cơ sở đó xây dựng được lộ trình phổ cập môn Piano 
theo từng giai đoạn phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế 

  2.2.1.  Piano trong việc giúp HSSV xác định cao độ chính xác và xây dựng 

thẩm mỹ âm nhạc tinh tế 

 Xác định âm chuẩn cũng như rèn luyện tai nghe cao độ là một trong những yêu 
cầu vô cùng quan trọng đối với những HSSV theo đuổi con đường âm nhạc. Ngoài 
việc luyện trên chính cây đàn theo chuyên môn chính của mình thì cần phải luyện tai 
nghe  qua nhiều nguồn âm thanh khác nhau, đặc biệt là luyện tập trên cây đàn Piano.  

 2.2.2. Piano trong việc hình thành và phát triển tư duy phức điệu  

 Luyện tập kỹ năng tai nghe “tách bè” thông qua việc chơi đàn Piano sẽ mang 
lại lợi ích nhiều mặt cả về tư duy âm nhạc cũng như khả năng phân tích, tổng hợp của 
trí nhớ. Theo quan điểm của J. Bach, luyện tập phức điệu không chỉ là biết phân biệt 
các bè mà chính là phát triển tư duy logic và nghệ thuật. Khi đã có tư duy phức điệu, 
HSSV sẽ cảm nhận được các bè chính, bè phụ, bè đệm…để khi chơi trong dàn nhạc, 
chơi hòa tấu hoặc biểu diễn các tác phẩm có Piano đệm thì có sự chủ động với phần 
bè của mình, trong khi vẫn nắm bắt được vững vàng các phần âm nhạc của bè Piano. 

 2.2.3. Piano trong việc phát triển cảm thụ âm nhạc, tính logic và luyện tập 

cơ chế “tự động hóa”  

 Cây đàn Piano là một cây đàn đòi hỏi người chơi phải biết phối hợp một cách 
hợp lý không chỉ là các giác quan mà còn phải phối hợp với các bộ phận của cơ thể 
con người từ các cơ của 10 ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, lưng phối hợp với hai 
bàn chân… Có nghĩa là nhiều cơ quan trong con người phải biết phối hợp chặt chẽ để 
thực hiện ra những âm thanh đã được chuẩn bị sẵn trong tư duy, tiềm thức.   

 2.2.4. Piano trong việc tích lũy vốn tác phẩm âm nhạc 
 Việc nắm vững cấu trúc nội tại của tác phẩm, phân tích được tính hệ thống cũng 
như tính logic trong sự phát triển của các tác phẩm âm nhạc sẽ góp phần làm phát 
triển khả năng tư duy âm nhạc của người học. Ngoài ra, thông qua việc thể hiện các 
tác phẩm trên đàn Piano, người học được cung cấp một số kiến thức nền tảng về âm 
nhạc.  

 

    TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

 Chương 2 đã đi sâu phân tích tính năng vượt trội của cây đàn Piano nhằm nêu 
bật vai trò quan trọng và cần thiết của cây đàn Piano trong vấn đề trang bị kiến thức 
âm nhạc nền tảng, phát triển tư duy âm nhạc và nâng cao trình độ cảm thụ nghệ thuật 
của HSSV tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Trong môi trường đào tạo 
âm nhạc hàn lâm, có kỹ năng Piano tốt sẽ là điều kiện thuận lợi đối với mọi đối tượng 
học trong việc hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu vào từng ngành học. Với khả năng thể 
hiện vô cùng phong phú, Piano đã trở thành phương tiện hữu dụng, có chức năng hỗ 
trợ trong quá trình giảng dạy các môn kiến thức cơ sở ngành. 



13 

 

 Chương 2 cũng đã nêu lên thực trạng việc giảng dạy các môn kiến thức cơ sở 
ngành hiện nay, phân tích nguyên nhân của vấn đề trên và đề xuất xây dựng lộ trình 
phổ cập môn Piano cho các ngành học phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế 
nhằm từng bước khắc phục tình trạng phải đào tạo các môn chung theo từng nhóm 
chuyên ngành, gây lãng phí về thời gian và kinh phí như hiện nay. 

   

Chương 3 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN PIANO PHỔ THÔNG  

TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ÂM NHẠC CHUYÊN NGHIỆP 

3.1. Xây dựng các tiêu chí chung 

3.1.1. Mục tiêu hướng đến   

3.1.1.1. Phát triển khả năng thể hiện của HSSV   

Đây là điều kiện quan trọng trong quá trình học tập, khả năng thể hiện có thể 
chia thành nhiều mức độ khác nhau. Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng trau dồi tích 
lũy kiến thức của bản thân người học, vai trò của người thầy cũng rất cần thiết, như là 
một nhân tố tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức của học viên, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi giúp cho quá trình phát triển khả năng thể hiện của người học. 

3.1.1.2. Phát triển năng lực tự học 

Là điều rất quan trọng và cần thiết trong điều kiện hiện nay; với xu thế dạy - 
học theo hướng tích cực như hiện nay, người học phải tự mình vận động một cách tự 
giác, khoa học để tự mình chiếm lĩnh những kiến thức trên các lĩnh vực khoa học và 
nghệ thuật. Để việc tự học có hiệu quả, mục đích nhiệm vụ tự học phải có tính chất 
thiết thực, vừa sức, có tính định hướng cao và cố gắng tập trung dứt điểm từng vấn đề 
trong từng thời kỳ nhất định.  

3.1.2. Những tiêu chí đối với giảng viên  

Có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực âm nhạc 
và tâm lý sư phạm; sử dụng nội dung đào tạo, chương trình, giáo trình phù hợp; theo 
dõi tiến bộ của học viên, tham gia và hỗ trợ khi học viên gặp khó khăn trong thể hiện 
tác phẩm; đa dạng hóa các PPDH để đáp ứng nhu cầu của học viên; có quan điểm đào 
tạo đúng, phương pháp đào tạo khoa học.  

 3.1.3. Những tiêu chí đối với người học 

 3.1.3.1. Khó khăn và thuận lợi 

3.1.3.2. Yêu cầu về phẩm chất  

Có khả năng sáng tạo; có hứng thú, động lực trong học tập; có khả năng tập 
trung cao; có trí tưởng tượng nhạy bén; có sự khát khao thể hiện những tìm tòi sáng 
tạo.  
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3.1.4. Tiêu chí về phương pháp giảng dạy và giáo trình 

- Lấy người học làm trung tâm, khơi dậy tính tự chủ trong học tập. 

- Hướng đến tính thực tiễn. 

- Thay đổi các hình thức giảng dạy để thu hút người học. 

- Chú trọng các đặc thù của từng môn học.  

- Phương pháp và nội dung giảng dạy phải phù hợp và là một thể thống nhất.  

 3.2. Đề xuất hướng xây dựng những giáo trình riêng cho từng chuyên 
ngành khác nhau 

  Đối với những đối tượng học Piano phổ thông, bên cạnh những kỹ thuật cơ bản 
thì trong chương trình giảng dạy cần phải bổ sung thêm 40% - 50% kiến thức mới. 
Giáo trình Piano phổ thông phải có tính chất “mở”, linh hoạt do đối tượng học không 
có quy chuẩn thống nhất về đầu vào và đầu ra.  

 3.2.1.  Đối với các ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

 3.2.1.1. Mục tiêu 

 3.2.1.2.  Bổ sung các kỹ năng 

 - Kỹ năng thị tấu. 

 - Kỹ năng đọc tổng phổ (đối với những người học ngành Chỉ huy) 

 3.2.2. Đối với chuyên ngành Thanh nhạc  

 3.2.2.1. Mục tiêu 

 3.2.2.2. Bổ sung 

 - Các tác phẩm Thanh nhạc kinh điển cổ điển chuyển soạn cho Piano nhằm tạo 
sự gắn kết giữa Piano và Thanh nhạc. 

 - Các bài luyện Gam và Etude để đáp ứng cho công việc luyện thanh và định vị 
âm chuẩn.  

 - Bổ sung môn Opera – Clavir vào chương trình đào tạo nhằm giúp người học có 
được một cái nhìn tổng thể về tính chất âm nhạc cũng như giá trị nghệ thuật của tác 
phẩm. 

 - Phương pháp soạn đệm.  

  3.2.3.  Đối với các nhạc cụ Giao hưởng 

 3.2.3.1.  Mục tiêu 

 3.2.3.2. Bổ sung  

 - Các tác phẩm Phức điệu nhằm rèn luyện khả năng nghe các bè độc lập;  Gam, 
Etude để nâng cao kỹ thuật chạy ngón và phát triển khả năng xác định âm chuẩn.  

 - Các tác phẩm mang tính hòa tấu thính phòng, các tác phẩm có tiết tấu phức tạp. 
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3.3. Đổi mới phương pháp trong giảng dạy - học tập 

- Đổi mới về cách dạy nhằm làm thay đổi tính chất hoạt động nhận thức của người 
học: chuyển từ tái hiện sang sáng tạo.  

- Đổi mới cách học thông qua tăng cường hoạt động tự học của người học nhằm 
tạo sự chuyển biến từ học tập thụ động sang chủ động (tự học).  

Trong quá trình lên lớp giảng viên có thể lựa chọn sử dụng một số phương pháp 
sau: 

3.3.1. Phương pháp qui nạp và suy diễn  

- Phương pháp quy nạp là đi từ cái riêng (chi tiết) để đi đến nhận thức chung (tổng 
thể) nội dung của vấn đề nghiên cứu.  

- Phương pháp suy diễn là đi từ cái chung (tổng thể) đến cái riêng (chi tiết). Ưu 
điểm của phương pháp này là tạo ra khả năng nắm bắt các kiến thức trong quá trình 
lên lớp nhanh chóng hơn, phát triển tư duy trừu tượng tích cực hơn. 

3.3.2. Các phương pháp kích thích hoạt động học tập của người học 

  - Các phương pháp hình thành hứng thú nhận thức được thể hiện thông qua 
các  bước: xúc cảm đối với hoạt động; có nhận thức đối với xúc cảm này.  

- Phương pháp tạo ra sự thành công trong học tập: Đối với những trường hợp 
hạn chế về năng lực, giảng viên nên chọn các bài tập vừa sức và có tính biểu cảm cao 
nhằm tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn người học đồng thời không làm nản chí trong quá 
trình tập luyện; luôn động viên, khích lệ trước mọi nỗ lực dù rất nhỏ bé của người 
học. 

   3.3.3. Phương pháp kích thích nghĩa vụ và trách nhiệm học tập   

Việc làm đầu tiên nhằm khởi phát hoạt động tự học là người học phải làm sao 
tự kích thích, động viên mình, làm cho mình tự cảm thấy cần thiết và hứng thú bắt tay 
vào việc học thông qua việc xác định ý nghĩa quan trọng của vấn đề nghiên cứu, khơi 
gợi tinh thần trách nhiệm đối với công việc, hứng thú đối với nội dung vấn đề và xây 
dựng phương pháp làm việc. 

3.3.4.  Phương pháp học theo nhóm  

Dạy học theo nhóm là một dạng của dạy học tích cực. Hoạt động này sẽ giúp 
người học lĩnh hội được tri thức một cách tốt nhất: Giúp cho việc hệ thống hóa và vận 
dụng kiến thức, làm cho trí nhớ được lâu bền; giúp nâng cao kỹ năng giải quyết vấn 
đề; giúp nâng cao kỹ năng nghe, phân tích, đánh giá; giúp phát triển tư duy mạch lạc. 

 3.3.5.  Phương pháp dạy và học theo thuyết kiến tạo 

 Cách tiếp cận theo thuyết kiến tạo giúp người học phân tích, giải quyết vấn đề và 
vận dụng kiến thức đã được học. Thông qua những bài luyện tập, những tác phẩm âm 
nhạc cụ thể, giảng viên truyền đạt cho người học những kỹ năng tư duy phù hợp với 
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trình độ của mình để họ có thể đi từ những kiến thức và kỹ năng đã biết tới việc khám 
phá những kiến thức mới không nằm ngoài phạm vi năng lực của mình [24].  

 3.3.6.  Phương pháp dạy học hướng vào người học (Learner centered 

teaching) 

 Phương pháp lấy người học làm trung tâm là sự chuyển dịch trọng tâm từ 
những gì giảng viên làm tới những gì học viên có thể làm do tác động của các hành 
động của họ. Phương pháp này chuyển hóa đối tượng học từ một người tiếp nhận 
thông tin một cách bị động thành một thành viên tích cực trong quá trình học.  

 3.3.7.  Khơi dậy lòng tự tin vào năng lực bản thân 

 Khi chúng ta phát triển con người thông qua các điểm mạnh của họ, chúng ta 
không chỉ kích thích sự phát triển mà còn làm tăng sự tự tin của họ, tăng niềm tin của 
họ về việc họ có thể vượt qua những thách thức hoặc một nhiệm vụ khó khăn nào đó. 
Phát triển điểm mạnh của một cá nhân sẽ tăng cường những hiệu ứng tích cực của 
học viên đó đối với quá trình học. Một khi sự tự tin và ý thức về giá trị tăng, họ có 
thể phát triển thế mạnh và cải thiện các điểm yếu. 

3.3.8.  Dạy học phải đảm bảo nguyên tắc "tính vừa sức"  

 Đảm bảo tính vừa sức trong học tập là một nguyên tắc quan trọng đòi hỏi giảng 
viên cần tuân thủ nghiêm ngặt trong giảng dạy. Khi khối lượng và độ phức tạp của 
bài vở cao hơn khả năng học tập thực tế của người học thì sẽ dẫn đến tình trạng quá 
tải. Ngược lại, khi dung lượng và trình độ của bài học thấp hơn mức độ hợp lý, thì 
nhịp độ học tập giảm xuống...  

  3.4. Một số yêu cầu cần phối hợp trong triển khai giáo trình 

 3.4.1. Tính kế hoạch và tiến độ trong giảng dạy 

 Để duy trì ổn định tiến độ học tập, giảng viên nên chia cả khóa học thành 3 giai 
đoạn: 

Giai đoạn 1: trang bị kỹ năng cơ bản về cách sử dụng đàn Piano, củng cố 
những kỹ thuật nền tảng. 

Giai đoạn 2: vừa duy trì sự ổn định, chắc chắn về kỹ thuật, vừa tăng dần tốc độ 
phát triển để đạt được trình độ cao hơn. 

Giai đoạn 3: biết vận dụng kỹ năng Piano đã học vào từng chuyên ngành riêng 
(đệm hát, thị tấu nhanh trong quá trình nghiên cứu).  

 3.4.2.  Xây dựng hệ thống bài tập cho một giáo trình 

 - Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học 

 - Bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng và bổ sung cho nhau 

 - Hệ thống bài tập thực hành phải đảm bảo tính “vừa sức” và phát huy tính tích 
cực nhận thức của người học 
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 - Hệ thống bài tập thực hành phải phù hợp với quá trình dạy học   

 3.4.3.  Kiểm tra và đánh giá  

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập cần đáp ứng những yêu cầu sau: 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, đánh giá người học đảm bảo chính 
xác, khách quan. 

- Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện tri thức, lặp lại các kỹ 
năng đã học, mà chú trọng kiểm tra năng lực độc lập, sáng tạo, năng lực tự học của 
người học.  

 Trong vấn đề xây dựng giáo trình, ngoài mục tiêu về nội dung chương trình 
giảng dạy, phải xây dựng các tiêu chí cụ thể trong kiểm tra đánh giá. 

 

    TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

 Chương III của luận án đã chứng minh và xác định những tiêu chí chung và 
riêng để giảng dạy bộ môn Piano phổ thông một cách có hiệu quả, trong đó đã đi sâu 
vào các tiêu chí về giảng viên, HSSV, phương pháp và giáo trình giảng dạy để xây 
dựng giáo trình mới môn Piano phổ thông phù hợp với đặc thù của từng chuyên 
ngành. 

 Những điểm mới trong các tiêu chí trong xây dựng giáo trình môn Piano phổ 
thông cho các chuyên ngành đã được đề cập cụ thể trong chương này đó là, ngoài 
những kỹ thuật cơ bản làm nền tảng ban đầu chiếm từ 50% - 60%, thì tuỳ theo từng 
chuyên ngành, từng đối tượng cụ thể mà có sự vận dụng linh hoạt, sử dụng giáo trình 
mở, bổ sung bài vở phù hợp với yêu cầu và mục đích học tập của người học (phần 
mềm) chiếm từ 40% - 50%. 

  Đặc biệt, chương 3 chú trọng đến vấn đề đổi mới PPDH trên cơ sở kết hợp hài 
hòa giữa lý luận dạy học hiện đại với PPDH truyền thống, bảo đảm phù hợp với nội 
dung giảng dạy theo hướng nâng cao năng lực nội sinh của người học, bồi dưỡng 
phương pháp tự học, tự khám phá để chiếm lĩnh tri thức nhằm góp phần nâng cao hơn 
nữa chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay, thúc đẩy tiến trình hội nhập với khu 
vực và thế giới.  

 

                        KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 Qua ba chương luận án, chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá một cách khái 
quát vai trò và vị thế có ý nghĩa hết sức quan trọng của cây đàn Piano trong việc nâng 
cao mặt bằng kiến thức chung cho HSSV của các chuyên ngành âm nhạc khác tại các 
cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam.  

Trong công trình này, chúng tôi tập trung vào vấn đề trang bị kỹ năng Piano 
cho người học ở một số chuyên ngành, đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng chương 
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trình giảng dạy mang tính đặc thù phù hợp với từng chuyên ngành. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng đã nghiên cứu và giới thiệu một số PPGD hiệu quả trên cơ sở kế thừa tinh 
hoa của PPGD truyển thống với tiếp thu có chọn lọc các PPDH tiên tiến trên thế giới.  

 Với mục đích đào tạo ra các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà lý luận, những người hoạt 
động trên lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp có kiến thức chuyên môn sâu rộng cả về 
lý luận và thực tiễn đáp ứng cho nhu cầu của xã hội; để bộ môn Piano phát huy hiệu 
quả hơn vai trò hỗ trợ của mình đối với các ngành học chúng tôi có những khuyến 

nghị và đề xuất sau: 

 - Về công tác tuyển sinh: 

 + Có quy định về trình độ Piano nhất định đối với thí sinh các ngành Sáng tác, 
Lý luận, Chỉ huy. 

 + Tuyển sinh phải có chức năng tạo nguồn từ Piano. 

 + Đối với các chuyên ngành khác, đặc biệt là đối với ngành Thanh nhạc khuyến 
khích học Piano trước khi học chuyên ngành; 

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy:    

+ Chuyên môn hóa đội ngũ giảng dạy. 

+ Yêu cầu giảng viên Piano phổ thông có kế hoạch bổ sung nền kiến thức tổng 
hợp, tạo được sự gắn kết giữa Piano với các ngành học gây hứng thú cho người học. 

+ Có kế hoạch thường xuyên khảo sát thực trạng tay nghề của giảng viên để kịp 
thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn.  

     + Có chiến lược giữ lại, bồi dưỡng thêm tay nghề và nghiệp vụ sư phạm cho 
những sinh viên có kết quả học tập tốt để tăng cường lực lượng cho đội ngũ cán bộ 
giảng dạy. 

- Đổi mới về nội dung và phương pháp giảng dạy: 

+ Có kế hoạch xây dựng giáo trình riêng cho bộ môn Piano phổ thông đối với 
từng nhóm chuyên ngành.  

+ Quan tâm hơn nữa đến vấn đề đổi mới PPGD. 

 + Có kế hoạch tổ chức các chương trình concert, seminar, concourt Piano mang 
tính định kỳ dành cho những người chơi Piano nghiệp dư.  

+ Xem xét để tổ chức kiểm tra giữa kỳ như đối với các chuyên ngành chính 
nhằm giúp người học có ý thức tập luyện bền bỉ trong suốt kỳ học. 

  + Đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học 
tập; cần thay đổi cách nhìn nhận đối với giảng viên Piano phổ thông. 

 + Xây dựng quy chế đào tạo mới, đa dạng và phù hợp với cơ chế hiện nay.  

 Là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về lĩnh vực đào tạo bộ môn Piano 
phổ thông, luận án sẽ đóng góp những giải pháp trong việc xây dựng nội dung 
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chương trình giảng dạy đạt hiệu quả cao đồng thời đưa ra một cái nhìn toàn diện và 
khách quan những đóng góp tích cực của đàn Piano đối với vấn đề hỗ trợ nghiên cứu 
chuyên sâu các ngành học, làm cơ sở để góp phần xây dựng hướng đào tạo mang tính 
chiến lược.  
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