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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. Với khả năng thể hiện phong phú 

và đa dạng, Piano có thể biểu diễn một cách độc lập, không cần bất cứ một nhạc cụ 

nào khác hỗ trợ mà vẫn đạt được hiệu quả cao về nghệ thuật.  

 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... Đây là những yếu tố 

vượt trội mà ít có cây đàn nào có đầy đủ các tính năng như vậy. Hơn nữa, với tính 

chất đa thanh, đàn Piano có khả năng thể hiện một cách hoàn hảo tất cả các mặt giai 

điệu cũng như hợp điệu (tính chất hòa thanh và tính chất phức điệu) một cách trọn 

vẹn. Do đó, cây đàn Piano có thể tham gia trong dàn nhạc Giao hưởng; giữ vai trò là 

nhạc cụ độc tấu, hòa tấu hoặc đệm cho Thanh nhạc và các loại nhạc khí khác. Trong 

hình thức Concerto, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhạc công khi luyện tập và 

biểu diễn, phần dàn nhạc đã được biên soạn lại cho đàn Piano chơi. Những khả năng 

trên đã tạo nên hiệu quả nghệ thuật rất lớn của cây đàn Piano trong thực tế. 

  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 
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âm nhạc và được đưa vào chương trình thi hàng năm; thậm chí Piano phổ thông còn 

được giảng dạy trên bậc cao học. Trước đây, môn học này còn được gọi là Piano cơ 

bản hoặc Piano môn chung tuy nhiên trong những năm gần đây, tên gọi Piano phổ 

thông được sử dụng chính thức trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt 

Nam vì nó bao hàm ý nghĩa là môn học phổ cập cho các đối tượng học Piano không 

chuyên nghiệp.  

   Tuy nhiên trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam, vai 

trò, vị trí của đàn Piano trong vấn đề giảng dạy môn Piano phổ thông vẫn còn chưa 

được đánh giá đúng: 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 đối với từng năm 

học không được qui định rõ ràng và chặt chẽ; nội dung giảng dạy chưa đáp ứng 

được với đặc thù của từng ngành học nên kết quả thu được chưa cao. Điều này đã 

phần nào tạo nên những cản trở trong vấn đề củng cố kiến thức nền tảng và phát 

triển khả năng cảm thụ nghệ thuật của HSSV. Những sinh viên tốt nghiệp hàng năm 

tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp chưa phát huy được hết khả năng 

chuyên môn để có thể góp phần xây dựng nên một diện mạo mới cho đời sống âm 

nhạc Việt Nam hiện nay.  

Nền âm nhạc giao hưởng thính phòng Việt Nam chỉ mới ra đời và phát triển 

từ những năm 50 - 60 của thế kỷ XX nhưng đã đạt được nhiều thành tựu xứng đáng 

được ghi nhận. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chất lượng đào tạo các ngành 

âm nhạc hàn lâm chuyên nghiệp đang bị giảm sút. Đời sống âm nhạc Việt Nam hiện 

nay đang có nhiều vấn đề nảy sinh và cần nhanh chóng khắc phục.  

Trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc, có người chỉ cần viết được từ 1 đến 2 ca 

khúc là đã có thể trở thành nhạc sĩ mà không cần những kiến thức cơ bản đòi hỏi 

phải có ở một người sáng tạo âm nhạc. Vẫn còn đang tồn tại khá phổ biến tình trạng 

phần lớn các nhạc sĩ phải nhờ người khác phối âm, viết phần đệm cho ca khúc của 

mình. Vấn đề này đã được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đề cập đến trong một bài viết 

đăng trên tạp chí Âm nhạc - Thời đại (quý IV/2005): "... ở những nước có nền âm 
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nhạc chuyên nghiệp phát triển, mỗi một ca khúc, kể cả ca khúc quần chúng luôn 

luôn có một phần đệm cố định thường do chính tác giả của phần giai điệu viết ra 

cho đàn Piano. Đó là tính chuyên nghiệp của người nhạc sĩ. Riêng ở Việt Nam, hầu 

hết các nhạc sĩ (viết ca khúc) không viết được phần đệm cho các bài hát của chính 

mình sáng tác ra..." [83]. Số lượng các nhạc sỹ sáng tác cho khí nhạc hoặc các sáng 

tác cho các nhạc cụ phương Tây ngày càng hiếm. Nhiều nhạc công, những người 

hoạt động âm nhạc chưa biết sử dụng cây đàn Piano để có thể tự vỡ bài, tự đệm 

hoặc sử dụng như một phương tiện trợ giúp đắc lực trong quá trình giảng dạy. Hoặc 

ở lĩnh vực biểu diễn Thanh nhạc, vẫn có tình trạng một số người bước vào nghề hát 

nhưng không đọc được nốt nhạc và phải tập bài hát theo cách truyền khẩu. Các 

nguyên nhân này một phần là do các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp chưa 

đưa đến cho công chúng một tầng lớp nghệ sĩ đại chúng để chiếm lĩnh thị trường, 

cũng như chưa trang bị đủ kiến thức cho người học để có thể đáp ứng được với yêu 

cầu học tập và công việc thực tế.  

Để có nền âm nhạc dân tộc hiện đại mang tính chuyên nghiệp cao trong 

tương lai, chúng ta phải xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ về mọi mặt cả về 

công tác đào tạo âm nhạc và giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho thế hệ trẻ nhằm xây 

dựng một “hậu phương” vững chắc cho nền âm nhạc Việt Nam phát triển mạnh mẽ 

và bền vững.  

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 chú trọng vào việc trang bị kỹ năng nắm bắt Piano cho các đối tượng học ở các 

ngành học khác nhau, đặc biệt là vấn đề xây dựng chương trình giảng dạy mang tính 

đặc thù, phù hợp với từng chuyên ngành. Bên cạnh đó, nghiên cứu và đưa ra các 
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PPGD hiệu quả nhất trên cơ sở kế thừa tinh hoa của PPGD truyền thống và tiếp thu 

có chọn lọc các PPDH  tiên tiến khác trên thế giới.  

 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu  

 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 cùng với sự thành lập trường Âm nhạc 

Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Mặc dù thời gian không 

nhiều so với thế giới, nhưng chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận 

như giành được các giải thưởng Piano quốc tế, đào tạo ra những nghệ sỹ chuyên 

nghiệp, những người làm công tác giảng dạy, biểu diễn…để bổ sung vào đội ngũ 

cán bộ làm việc trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. 

Về cây đàn Piano, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu đi vào các 

lĩnh vực như các nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật chơi đàn Piano, cách tư duy 

trong thể hiện tác phẩm trên đàn Piano, những vấn đề về xử lý kỹ thuật, những sáng 

tác cho đàn Piano, các vấn đề liên quan tới sư phạm giảng dạy, biểu diễn... 

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), “The Pianist’s Guide to Pedaling” ‘(tạm dịch Hướng dẫn sử 

dụng Pedal cho người chơi Piano) của J. Banowetz (Indiana University press, 

1985), “A new approach to Piano technique” (tạm dịch Cách tiếp cận mới với kỹ 

thuật Piano) của Ruth A.Dickerson (Pageant press, Inc.101 Avenue, New York 3, 

1962), “Tips on how to teach effectively” (tạm dịch Cách thức dạy hiệu quả) của 

S.Hidalgo (Rex Book Store, Manila, Philippines, 1994), “Passion for the Piano” 

(tạm dịch Sự đam mê với cây đàn Piano) của Judith Oringer (Jeremy p.tarcher, Inc. 
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Los Angeles, 1983), A.Nikolaev - "Phương pháp học đàn Piano" (Nhà xuất bản 

Âm nhạc, Moskva, 1969), "Lịch sử nghệ thuật Piano" (Nhà xuất bản Âm nhạc, 

Moskva, 1976) của Alekseyev, "Thinking as you play" (tạm dịch Tư duy trong thể 

hiện) của Sylvia Coats (Indiana University Press, 2006), "Famous Pianists Their 

Technique"  (tạm dịch Kỹ thuật của những nghệ sĩ Piano nổi tiếng) của Reginald R. 

Gerig (Indiana University Press, 2007)...  

Nhìn chung, các tác giả xuất phát từ  góc độ của nhà sư phạm, nghệ sĩ biểu 

diễn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy cũng như có nhiều công trình 

nghiên cứu về nghệ thuật chơi đàn Piano, đã tập trung vào các vấn đề sau: lịch sử 

hình thành và phát triển của cây đàn Piano; giới thiệu về tính năng và công năng sử 

dụng; những định hướng đối với người học và các hướng dẫn để giải quyết các vấn 

đề trong xử lý kỹ thuật nhằm thể hiện tác phẩm đạt hiệu quả.  

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. Thông qua những kết quả nghiên cứu này, tác giả đã 

chứng minh nghệ thuật Piano Việt Nam phát triển qua các giai đoạn từ không 

chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp và mặc dù còn rất non trẻ nhưng đã bước đầu đạt 

đến những thành tựu xứng đáng được ghi nhận: Đó là, đã dần dần hoàn chỉnh hệ 

thống đào tạo từ bậc TC đến ĐH (xây dựng được nội dung giảng dạy, chương trình 

giáo trình chi tiết cho từng năm học), bổ sung đội ngũ cán bộ giảng dạy ngày càng 

có trình độ chuyên môn cao... Với công trình nghiên cứu này, tác giả đã phác họa 

một bức tranh toàn cảnh về đời sống âm nhạc Việt Nam trước thời kỳ "mở cửa" - 

giai đoạn những năm 80 - không chỉ trong lĩnh vực đào tạo mà cả trong các hoạt 

động sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Hơn 200 tác phẩm viết cho Piano của các nhạc 

sĩ Việt Nam (kể từ khi Piano được đưa vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp - năm 

1956) đã được tác giả sưu tầm, thống kê, phân tích, khắc họa những nét đặc trưng 
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trong phong cách sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam. Qua đó, tác giả đã thể hiện sự 

mong muốn được góp phần vào công cuộc gìn giữ và truyền bá kho tàng âm nhạc 

quý báu, đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại cho những thế hệ sau.  

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. Chẳng hạn 

như trong công trình luận án của mình, PGS.TS Nguyễn Huy Phương đã nghiên cứu 

lịch sử văn hoá âm nhạc Việt Nam từ thời kỳ lập nước cho đến cuối thế kỷ XX dựa 

trên quan điểm sự tương tác giữa những hình thức âm nhạc dân gian và chuyên 

nghiệp. Qua 3 chương luận án, tác giả đã xác định những giai đoạn khác nhau của 

sự hình thành các hình thức âm nhạc chuyên nghiệp truyền thống, tìm hiểu những 

thể loại chính trong âm nhạc truyền thống Việt Nam nhằm xác định nguồn gốc và 

phân loại chúng một cách chính xác: hoặc mang tính dân gian hay chuyên nghiệp, 

hoặc bắt nguồn ở bản địa hay mang yếu tố ngoại nhập. Tác giả trình bày mối quan 

hệ  “truyền thống dân gian và chuyên nghiệp” trên ví dụ hệ thống thể loại của âm 

nhạc Việt Nam, đồng thời nghiên cứu sự hình thành và phát triển văn hoá âm nhạc 

chuyên nghiệp kiểu châu Âu tại Việt Nam thông qua các giai đoạn lịch sử.  
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 Cùng nghiên cứu về phong cách sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam và châu 

Âu là 2 luận án của TS Đặng Ngọc Giang Quân và PGS.TS Tạ Quang Đông. Với đề 

tài “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”, PGS.TS Tạ Quang Đông đã đi 

sâu phân tích những đặc điểm của hình thức Sonate cổ điển châu Âu và so sánh 

những đặc điểm giống nhau và khác nhau trong các bản Sonate và Concerto cho 

Piano của các nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1956 cho đến năm 2002, chứng minh được 

sự giao lưu và phát triển các yếu tố hình thức, hòa thanh, phức điệu...giữa âm nhạc 

Piano hàn lâm Việt Nam và phương Tây. 

Hoặc trong luận án “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”, trên cơ sở nghiên cứu và so 

sánh hai nền văn hóa lớn của châu Âu và châu Á ở các lĩnh vực nghệ thuật như văn 

học, mỹ thuật và âm nhạc, TS Đặng Ngọc Giang Quân đã đi sâu vào phân tích và so 

sánh hai tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho hai nền văn hóa của phương Tây và 

phương Đông: Suite Việt Nam của nhạc sỹ Isenko và Album Việt Nam của nhạc sỹ 

Nguyễn Văn Tỵ - Thái Thị Lang nhằm làm rõ sự tương đồng và khác biệt về chất 

liệu âm nhạc trong sáng tác của các nhạc sỹ thế kỷ XX... 

Viết về lĩnh vực đào tạo, luận án “Sự phát triển nghệ thuật Piano Việt Nam” 

của PGS.TS Nguyễn Minh Anh có thể nói là sự nối tiếp liền mạch với công trình 

nghiên cứu của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Tác giả đã khái quát các bước phát 

triển của nghệ thuật Piano Việt Nam, khẳng định những thành tựu đã đạt được trong 

hơn 50 năm qua (đặc biệt là giai đoạn sau thời kỳ "mở cửa"), đồng thời đề xuất một 

số vấn đề quan trọng về sư phạm Piano nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất 

lượng đào tạo Piano của Việt Nam trong giai đoạn mới.  

Nội dung của luận án tập trung vào 3 vấn đề chính: sự thả lỏng, cách xác 

định và xây dựng câu nhạc, nghệ thuật sử dụng Pedal. Tác giả cho rằng những vấn 

đề trên vừa mang tính kỹ thuật và cả tính nghệ thuật giúp cho quá trình nâng cao 
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thẩm mỹ âm nhạc và phát triển tư duy sáng tạo nghệ thuật đối với người học Piano 

chuyên nghiệp. 

Trên các lĩnh vực đào tạo âm nhạc khác, vai trò của cây đàn Piano cũng được đề 

cập đến. Đối với đào tạo Thanh nhạc, các giáo trình giảng dạy Thanh nhạc của các 

giáo sư, chuyên gia đầu ngành đang được sử dụng tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp hiện nay đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải biết sử dụng đàn Piano 

đối với ca sĩ. Trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, sự hỗ trợ của đàn Piano đã góp phần 

tạo ra hiệu quả tốt nhất cho Thanh nhạc trên cả hai phương diện biểu diễn và đào 

tạo; Piano luôn thể hiện vai trò chủ đạo mà cho đến nay chưa có một nhạc cụ nào có 

thể làm tốt hơn.  

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 - giáo sư đầu 

ngành trong lĩnh vực Thanh nhạc của Việt Nam, 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. Sự trợ giúp của Piano sẽ tạo ra những điều 

kiện thuận lợi giúp cho người hát cảm nhận được tinh thần của tác phẩm, thấu hiểu 

những yêu cầu trong quá trình xử lý để có thể chủ động sáng tạo khi thể hiện. Theo 

quan điểm của GS Nguyễn Trung Kiên, Piano không đơn thuần đóng vai trò bổ trợ 

mà thực sự là môn học để Thanh nhạc phát triển. Trong quy trình đào tạo tại các 

Nhạc viện tiên tiến trên thế giới, sinh viên Đại học Thanh nhạc phải nghiên cứu kỹ 

phần đệm Piano trước khi thể hiện một tác phẩm Thanh nhạc để có thể nắm vững 

tác phẩm.  

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 cả về mảng kiến thức của lĩnh vực lý luận dạy học (PPGD giữ một vai trò quan 

trọng để có thể truyền đạt những thông tin cho người học một cách nhanh chóng và 

thuận lợi; có PPDH đúng đắn, khoa học thì sẽ giúp người học nắm bắt kiến thức và 
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vận dụng những kiến thức đó hiệu quả trong học tập và trên thực tế sau này). Chúng 

tôi đã tham khảo các tài liệu về lý luận dạy học của các tác giả trong và ngoài nước. 

Nghiên cứu, phân tích, so sánh các PPDH truyền thống với những phương pháp tiên 

tiến đang được sử dụng trên thế giới nhằm lựa chọn được PPGD phù hợp nhất đối 

với môn Piano phổ thông. 

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 vai trò chủ đạo của người thầy 

trong quá trình dạy học hiện đại: là người xác định mục tiêu, nội dung giảng dạy; 

thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và đề ra 

được phương hướng, cách thức giải quyết. Chức năng chính của người thầy trong 

quá trình dạy học hiện đại là người tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người học hoạt động, để tự người học thu lượm tri thức, chiếm lấy làm tài sản sở 

hữu của mình. Người dạy trang bị cho các đối tượng học phương pháp học hiệu 

quả. Như vậy, vai trò của người thầy 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.  

Tác giả cho rằng, "...trong dạy học hiện đại, quá trình điều khiển của thầy 

phải hướng đến tự phủ định mình, nghĩa là phải làm sao cho học sinh dần dần tự 

học tập, nghiên cứu mà không cần giáo viên hướng dẫn nữa. Đó là điều cốt lõi giúp 

học sinh khi ra trường có đủ sức làm chủ bản thân, có khả năng hội nhập và tự 

thích ứng cao với hoàn cảnh..." [24; 22]. Ngoài ra, trong quá trình dạy học, giảng 

viên cần thông qua những tín hiệu phản hồi từ kết quả học tập của người học bằng 

nhiều hình thức khác nhau, kịp thời phát hiện thực trạng học tập của các đối tượng 

học đó, tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan...để kịp thời điều chỉnh 

hoạt động giảng dạy của mình. 

 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 
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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]. Điều này phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, nhưng yếu tố quyết định nhất là quan niệm về vai trò của người thầy. Sẽ 

không có học trò sáng tạo nếu không có những người thầy sáng tạo; dạy học vừa là 

một khoa học vừa là một nghệ thuật. 

 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 tìm hiểu, tham khảo một số luận án 

tiến sĩ và luận văn thạc sĩ về chuyên ngành Lý luận âm nhạc, phương pháp sư phạm 

biểu diễn đối với những vấn đề có liên quan.  

 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 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. Nếu như trong Luận văn 

Thạc sĩ, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề thực 

tế diễn ra trong quá trình giảng dạy Piano phổ thông tại các trường âm nhạc chuyên 

nghiệp hay nói một cách khác là chuyên sâu vào phương pháp giảng dạy nhằm tổng 

kết và đánh giá thực trạng việc dạy và học bộ môn này, chỉ ra được những khó 

khăn, thuận lợi, những yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến để trên cơ sở đó 

xây dựng định hướng phù hợp với thực tiễn, đề xuất những biện pháp khắc phục; thì 

giờ đây 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: Piano không chỉ 

hỗ trợ cho việc học tập có hiệu quả các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy và 

Thanh nhạc mà còn đóng vai trò quan trọng đối với các chuyên ngành khác, đặc biệt 

đối với vấn đề trang bị kiến thức nền tảng.   
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Có thể thấy rằng, cây đàn Piano có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề 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) bởi vì Piano 

là môn bổ trợ, làm nền tảng cho việc giảng dạy và học tập của các ngành học nên rõ 

ràng không thể xem nhẹ vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho mọi đối tượng học.  

Việc có những công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực khác 

nhau trong giảng dạy Piano tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước sẽ 

góp phần tích cực trong vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với xu thế phát 

triển của xã hội giai đoạn hiện nay. 

 Mặc dù hiện nay, về lĩnh vực Piano phổ thông hầu như không có một tài liệu 

nào đề cập đến một cách cụ thể; điều này đã tạo ra những khó khăn nhất định cho 

tác giả khi đưa ra những nhận định, đánh giá về các vấn đề có liên quan. Tuy nhiên, 

với kinh nghiệm của 20 năm giảng dạy Piano (ở cả hai lĩnh vực Piano chuyên ngành 

và Piano phổ thông), bản thân cũng đã đã từng được học tập ở nước ngoài và đang 

theo học các chương trình Sau đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 

tác giả công trình nghiên cứu cũng đã có cơ hội quan sát, tham khảo chương trình 

giảng dạy tại các nơi; trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm quý báu trong đào tạo từ 

các giáo sư, các nhà sư phạm có uy tín... Những kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy 

được tích lũy được trong thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng đối với tác giả 

trong quá trình nghiên cứu và làm tăng thêm sự tự tin, quyết tâm thực hiện thành 

công đề tài nghiên cứu này. 

 3. Mục đích nghiên cứu 

  - 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.  
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- Đánh giá một cách tổng quát tình hình thực tế vấn đề giảng dạy môn Piano 

phổ thông tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước, trên cơ sở thấy 

được những thành tựu cũng như mặt hạn chế để xây dựng được định hướng phù hợp 

với thực tiễn, đề xuất những tiêu chí cụ thể đối với môn Piano phổ thông nhằm đáp 

ứng cho vai trò góp phần trang bị kiến thức 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 

  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. Trong đó trọng tâm chính là tập trung nghiên 

cứu vấn đề giảng dạy môn Piano phổ thông, xác định những tiêu chí cụ thể trong 

vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho các đối tượng học, xây dựng chương trình giáo 

trình giảng dạy mang tính đặc thù nhằm phát huy tối đa sự hỗ trợ của Piano cho việc 

học tập các chuyên ngành.  

 Phạm vi nghiên cứu của luận án: chúng tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề 

đã nêu trên tại HVANQGVN, HVANH, và NVTPHCM là 3 cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp lớn của cả nước. 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 

đẩy mạnh trình độ mặt bằng kiến thức chung, góp phần xây dựng và củng cố kiến 

thức nền tảng cho HSSV tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.  

 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 thông qua các hình thức: dự giờ, phỏng vấn trực tiếp 

giảng viên và HSSV, tìm hiểu kết quả thực tế qua quá trình học; kết hợp các 

phương pháp nghiên cứu khác như lập anket điều tra, phương pháp so sánh, đối 
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chiếu, phân tích, quy nạp, tổng hợp 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 có liên quan đến các vấn đề được nghiên cứu trong đề tài này 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 

  Là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vị trí, vai trò đàn Piano trong 

đời sống âm nhạc chuyên nghiệp, trong nâng cao mặt bằng kiến thức, luận án sẽ 

đóng góp những giải pháp trong việc xây dựng nội dung chương trình giảng dạy đạt 

hiệu quả cao: thiết kế được giáo trình riêng phù hợp với đặc thù của từng chuyên 

ngành, từng cấp học; sử dụng giáo trình mở, không máy móc và cứng nhắc về thể 

loại cũng như cấp độ bài học trong quá trình giảng dạy…  

 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 (người dạy Piano phổ thông phải có kiến 

thức nền tảng vững chắc, không chỉ yêu cầu về trình độ Piano vững vàng mà còn 

phải có kiến thức sâu rộng, hiểu kỹ về chuyên ngành đang giảng dạy nhằm tạo được 

sự gắn kết, bổ trợ giữa Piano với chuyên ngành đó). 

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

ngành trên cơ sở xác định đúng mục tiêu đào tạo cho mỗi chuyên ngành để có 

phương pháp giảng dạy hữu hiệu nhất. 

 Tóm lại, 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, bảo đảm được tính đồng bộ và thống nhất chặt chẽ trong 

yêu cầu và tiêu chí đánh giá, biểu hiện qua các mặt:  
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- Thống nhất trên phạm vi toàn quốc phương pháp sư phạm chung về đào tạo 

cũng như về chương trình, giáo trình và nội dung giảng dạy trên cơ sở có nghiên 

cứu biên soạn phù hợp với đặc thù của từng ngành học.  

- Góp phần xây dựng quy chế đào tạo mới, đa dạng và phù hợp với cơ chế 

hiện nay, có những quy chuẩn cụ thể về trình độ Piano cho từng năm tùy theo đặc 

thù mỗi chuyên ngành và trình độ khi tốt nghiệp. 

7. Bố cục của luận án  

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 
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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 Pháp) hay còn được 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 thanh của 

đàn Piano được tạo ra thông qua hoạt động của những chiếc búa bọc nỉ gõ vào các 

sợi dây thép làm cho dây đàn ngân vang ở tần số cộng hưởng của nó; những rung 

động này lại được truyền qua các cầu đến bảng cộng hưởng - bộ phận khuếch đại 

của chúng. Việc chế tạo đàn Piano phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ XVIII thể 

hiện trong những thành tựu của trường phái Vienne: đó là cây đàn Piano được thiết 

kế với bộ khung bằng gỗ, mỗi âm thanh vang lên từ 3 dây đàn, búa đàn được bọc 

bằng dạ. Bằng cây đàn Piano này, Mozart đã sáng tác những bản Concerto, 

Sonate...bất hủ của mình. Bản sao của nó vẫn được thiết kế cho đến ngày hôm nay 

nhằm để sử dụng trong các buổi trình diễn nhạc cụ đòi hỏi độ xác thực âm thanh 

cao, tái hiện đúng tinh thần và tính chất âm nhạc của thời kỳ Cổ điển [69] (xem Phụ 

lục 1.1. Đàn Piano thế kỷ XXVIII).  

Âm nhạc thế kỷ thứ XVIII đã có một bước tiến quan trọng với sự ra 

đời của cây đàn Piano: Cây đàn Piano thực sự là một cuộc cách mạng trong 

âm nhạc với sự tinh tế, nhạy cảm của phím đàn, âm thanh đầy chất hát, âm 

vực rộng mà chưa có một cây đàn nào có được những tính năng nổi trội như 

vậy. Qua nhiều cải tiến tiếp theo về cấu tạo bộ máy bên trong, Piano đã dần 

được sử dụng thay thế hoàn toàn cho Clavecin. “Tính linh hoạt của Piano 

hơn hẳn các nhạc cụ khác, do đó Piano có thể được sử dụng trong các buổi 
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trình diễn độc tấu, hòa nhạc thính phòng, đệm cho các nhạc cụ và giọng 

hát, tham gia trong dàn nhạc giao hưởng. Piano cũng còn là nhạc cụ có khả 

năng rất phong phú đối với vấn đề xử lý những tính chất đa dạng và tinh tế về sắc 

thái trong các tác phẩm âm nhạc...” [69]. 

Đàn Piano với âm thanh và sắc thái phong phú, tinh tế, khi thì vang dội như 

sấm sét, khi thì du dương, êm ái, đã chinh phục được giới nhạc sĩ cũng như công 

chúng yêu âm nhạc. Thành công ban đầu của đàn Piano đã thúc đẩy các nhà chế tạo 

nhạc cụ tiếp tục cải tiến để đạt đến sự hoàn hảo. Đàn Piano ngày nay là sản phẩm 

cải tiến của rất nhiều thế hệ nghệ nhân chế tạo đàn. Hiện nay đàn Piano đã đạt tới sự 

hoàn chỉnh về cơ học, một động tác nhấn nhẹ lên phím cũng truyền đến được dây 

đàn, pedal đã có thể sử dụng để ngân dài hoặc tắt âm thanh theo ý muốn. Ngay cả 

những khi thực hiện kỹ thuật phức tạp như trémolo ở tốc độ nhanh hoặc xử lý các 

sắc thái tinh tế ở cường độ nhẹ (PP, PPP), các âm thanh vẫn phát ra rõ ràng và 

trong trẻo.  

Có 2 kiểu đàn chính: Đàn Piano đứng (Upright Piano) và đàn Piano lớn 

(Grand Piano). Hình dáng của chiếc đàn đứng (Upright Piano) ban đầu được chế 

tạo để dùng trong nhà, gọn gàng hơn so với đàn Piano lớn (Grand Piano) do bởi bộ 

khung và dây đàn được cấu tạo theo chiều dọc, búa đàn chuyển động hướng lên. Vì 

cấu tạo theo một hướng nên người chơi đàn khó có thể quan sát các nhạc công khác 

cũng như khán giả khó thấy được người đàn. Ngoài ra, hộp cộng hưởng của kiểu 

đàn này bị ngăn cách với căn phòng bởi vỏ đàn và thường ở rất gần tường nên âm 

thanh phát ra mềm và đục, khó thể hiện được sự truyền cảm so với đàn Piano lớn 

(xem phụ lục 1.2. Đàn Piano đứng - Upright Piano). 

Đàn Piano lớn (Grand Piano) có một hình dáng thích hợp hơn. Loại đàn này 

cả hai bên hộp cộng hưởng đều được mở ra khiến cho âm thanh phát ra mà không bị 

một cản trở nào. Ưu điểm của cây đàn lớn đó là sự vượt trội về âm thanh do kích cỡ 

của nó cộng với vị trí nằm ngang của dây và hộp cộng hưởng đã tạo điều kiện tốt 
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cho âm thanh phát ra một cách rõ ràng (xem phụ lục 1.3. Đàn Piano lớn - Grand 

Piano). 

  Ở Việt Nam, cây đàn Piano xuất hiện từ bao giờ là câu hỏi được các nhà 

nghiên cứu âm nhạc quan tâm và đưa ra các quan điểm khác nhau. 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: Piano được sử dụng thay thế cho Organ 

trong nhà thờ, vì vậy những linh mục Pháp chính là những người thầy dạy đánh đàn 

Piano đầu tiên ở Việt Nam. Cho đến những thập niên 20, 30 đàn Piano mới được 

biết đến nhiều hơn cùng với các nhạc cụ phương Tây khác như Violon, Violon 

Cello, Guitare, Accordéon và các loại kèn hơi. Người ta thấy đàn Piano trong các 

ban nhạc tại các nhà hàng, rạp hát, các quán bar...để phục vụ nhu cầu giải trí của các 

viên chức Pháp, Việt và tầng lớp thượng lưu. Về sau, các lớp dạy tư về Piano được 

mở tuy còn mang tính nghiệp dư nhưng đã có ý nghĩa nhất định đối với sự hình 

thành nền Piano chuyên nghiệp của Việt Nam sau này. Đặc biệt, mặc dù chỉ tồn tại 

trong vòng 3 năm nhưng sự ra đời của Pháp quốc Viễn đông Nhạc viện vào năm 

1927 đã đem lại những kết quả ban đầu: trang bị kiến thức âm nhạc cơ bản và trình 

độ biểu diễn một vài nhạc cụ châu Âu (Piano, Violon, Cello và Flute) cho một số 

người có năng khiếu, yêu thích âm nhạc lúc bấy giờ. 

Cùng thống nhất với quan điểm như trên, tác giả Minh Tâm trong “Lược sử 

âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn từ 1900 đến 1975” cho rằng cũng như những 

nhạc cụ châu Âu khác du nhập vào Việt Nam bằng nhiều con đường, đàn Piano xuất 

hiện lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1912 nhân dịp khánh thành nhà thờ lớn Sài 

Gòn, sau đó có mặt tại Hà Nội và ở những thành phố khác.  

 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 



18 

 

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. Với mục đích ban đầu là phục vụ các hoạt động nghi lễ 

tôn giáo, cây đàn Piano đã dần đi vào cuộc sống, phục vụ sinh hoạt giải trí cho tầng 

lớp thượng lưu và trí thức yêu âm nhạc lúc bấy giờ. 

 Cùng với thời gian, đàn Piano ngày càng trở nên quen thuộc với nhiều người 

dân Việt Nam. Số lượng người biết thưởng thức, biết chơi đàn ngày một tăng. 

Thành tựu phát triển ngành Piano tại nước ta đã đạt được nhiều thành công đáng 

khích lệ; trình độ và chất lượng đào tạo ngày một nâng cao: Ngay từ những năm 

chiến tranh đầy gian khổ và ác liệt, chúng ta đã có thí sinh đầu tiên (nghệ sĩ Tôn Nữ 

Nguyệt Minh) tham dự kỳ thi Piano quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Moscow năm 

1974. Năm 1980 nghệ sĩ Đặng Thái Sơn dành giải Nhất kỳ thi Piano quốc tế mang 

tên Chopin lần thứ 10 tại Ba Lan đã mang lại vinh quang cho dân tộc. Nhìn lại 

những gì chúng ta đã đạt được thật đáng tự hào và trân trọng, đó chính là kết quả 

của những cống hiến bền bỉ, không mệt mỏi của các giáo sư, nghệ sĩ, các giảng viên 

tâm huyết với sự nghiệp đào tạo Piano Việt Nam và chúng ta không thể không nhắc 

tới sự đóng góp to lớn của NGND Thái Thị Liên – người đã đặt viên gạch đầu tiên 

xây dựng ngành Piano nước nhà.  

 Cũng theo nhận định của PGS.TS Nguyễn Minh Anh, 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 
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Piano tới đông đảo quần chúng thông qua những chương trình biểu diễn mang tính 

chất chuyên nghiệp cũng rất được quan tâm. Giai đoạn trước 1956, Piano chỉ tham 

gia vào các chương trình biểu diễn với vai trò đệm hát và đệm cho các nhạc cụ 

nhưng dần dần trong các buổi hòa nhạc do Bộ Văn hóa hay Hội nhạc sĩ tổ chức, 

Piano đã đảm đương cả vai trò độc tấu. Bên cạnh các tiểu phẩm dễ nghe đã xuất 

hiện những tác phẩm lớn của các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Haydn, Mozart, 

Beethoven, Mendelssohn, Lizst, Chopin..., đặc biệt tuy còn khiêm tốn nhưng dần 

dần trong các chương trình biểu diễn đã có sự góp mặt các tác phẩm của các nhạc sĩ 

Việt Nam. Thông qua các hoạt động đó, Piano đã trở nên phổ biến hơn đối với công 

chúng yêu âm nhạc ở các thành phố lớn và đã góp phần làm phong phú đời sống 

văn hóa của nhân dân ta lúc bấy giờ. 

  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. Hoạt động giao lưu văn hóa ở nước ta phát triển 

mạnh, đã là một động lực cho sự phát triển âm nhạc nói chung và nghệ thuật Piano 

nói riêng. Hàng năm, khán thính giả Việt Nam tại các thành phố lớn có cơ hội được 

thưởng thức các chương trình hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: đó là các 

chương trình biểu diễn xuyên Việt của công ty Hennessy, Toyota và các tổ chức văn 

hóa, xã hội nước ngoài...., mà trong đó luôn có phần giới thiệu những tác phẩm 

Piano của nhiều tác giả nổi tiếng trong các thời kỳ khác nhau. Có thể nói, bắt đầu từ 

đây, nghệ thuật Piano của Việt Nam đã vươn lên và dành được những thành quả 

đáng ghi nhận thể hiện qua các giải thưởng cao trong các cuộc thi concours quốc gia 

và quốc tế. 

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

Để có thể phát huy vai trò hỗ trợ của Piano trong nâng cao mặt bằng kiến 

thức chung cần phải nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Piano phổ 

thông. Mặc dù vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho một số ngành học đã được quan 

tâm và triển khai rất sớm ngay từ giai đoạn mới thành lập của các cơ sở đào tạo âm 
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nhạc chuyên nghiệp nhưng như đã đề cập trong phần Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, 

vấn đề trang bị kỹ năng Piano phổ thông hiện nay còn nhiều bất cập: mục tiêu hướng đến 

chưa được xác định rõ, việc giảng dạy môn Piano phổ thông tại các cơ sở đào tạo 

âm nhạc lớn của cả nước là chưa mang tính đồng bộ, chưa có sự thống nhất chung 

về chương trình, giáo trình và nội dung giảng dạy. Phần lớn chương trình giảng dạy 

Piano phổ thông lấy khung từ chương trình giảng dạy Piano chuyên ngành.  

 Do đó, trước tiên chúng tôi nghĩ rằng cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa 

giảng dạy Piano chuyên ngành và Piano phổ thông, xác định được mục đích của vấn 

đề giảng dạy và học tập Piano để xây dựng các tiêu chí đào tạo phù hợp.  

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 nhằm 

mở rộng kiến thức, phát triển tư 

duy âm nhạc, nâng cao trình độ 

cảm thụ nghệ thuật.   

 

 

 

 

 

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, tay chân 

mềm dẻo, linh hoạt). 

- 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 để đáp 

- 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 (do đã ở vào độ tuổi trưởng 

thành) dẫn đến những thuận lợi 

trong việc cảm thụ tinh thần tác 
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ứng cho công việc lao động 

nghệ thuật vô cùng vất vả và 

lâu dài (cơ thể phát triển hài 

hòa, bàn tay phù hợp với lòng 

bàn tay rộng mềm dẻo, các 

ngón tay dài có độ doãng tốt, 

tránh những bàn tay ra nhiều 

mồ hôi, có hệ thần kinh vững 

vàng, trí nhớ tốt, óc quan sát 

tinh tế, nhạy cảm, giàu cảm 

xúc). 

phẩm và cách xử lý 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 (từ những kỹ thuật 

đơn giản đến phức tạp) để 

người học đáp ứng được những 

yêu cầu cao trong xử lý tác 

phẩm (đàn đúng nốt, sạch sẽ, 

đúng tốc độ, biết cách phân 

câu, xử lý sắc thái, thể hiện 

tiếng đàn theo đúng tinh thần 

của tác phẩm và tác giả...) 

- Số lượng bài phải hoàn thành 

trong từng năm của học sinh 

Piano chuyên nghiệp là khá 

lớn. 

- Chú trọng đến vấn đề rèn 

luyện tâm lý biểu diễn cho học 

sinh (sự tự tin, ổn định, vững 

- Xuất phát từ mục tiêu học tập và 

ứng dụng trên thực tế môn Piano 

của người học giữa các chuyên 

ngành là khác nhau nên 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, 

không đặt nặng vấn đề về yêu cầu 

thể hiện các tác phẩm ở mức độ 

hoàn hảo cao và khối lượng lớn bài 

vở phải hoàn thành như đối với đối 

tượng học Piano chuyên nghiệp. 

- Vấn đề tạo dựng cho người học 

thói quen làm việc độc lập, có nhận 

thức đúng đắn về mục đích của 
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vàng, biết tự nghe và kiểm soát 

được bản thân, khắc phục và 

hạn chế việc hay quên bài, 

phạm lỗi khi đàn). 

 

việc học đàn Piano nhằm xây dựng 

động cơ tích cực trong quá trình 

học tập (biết vận dụng kỹ năng 

chơi đàn Piano để hỗ trợ trực tiếp 

vào từng chuyên ngành) cần phải 

được quan tâm hàng đầu. 

- Xây dựng nội dung đào tạo phù 

hợp với đặc thù của từng ngành 

học (tăng cường yêu cầu về thị tấu, 

hoà tấu bốn tay với các chuyên 

ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy; 

với chuyên ngành Thanh nhạc cần 

tăng cường yêu cầu nắm vững kỹ 

thuật luyện Gam để hỗ trợ cho 

luyện thanh và định vị âm chuẩn, 

tăng cường rèn luyện thị tấu đơn 

giản, dịch giọng một cung và nửa 

cung. 

  

  Tóm lại, một trong những điểm khác biệt cơ bản nhất giữa đào tạo Piano 

chuyên nghiệp và phổ thông là vấn đề rèn luyện tâm lý biểu diễn cho học sinh, đó là 

tạo được sự tự tin, ổn định, vững vàng; biết tự nghe và kiểm soát được bản thân, 

khắc phục và hạn chế việc hay quên bài, phạm lỗi khi đàn. Nếu như đối với những 

đối tượng học Piano không chuyên nghiệp không đặt nặng vấn đề về yêu cầu thể 

hiện các tác phẩm ở mức độ hoàn hảo cao thì ngược lại, với học sinh Piano chuyên 

nghiệp đây là vấn đề rất quan trọng cần phải được rèn luyện ngay từ giai đoạn mới 

bắt đầu tiếp xúc với cây đàn. Đề cập đến vấn đề này, TS Nguyễn Bích Vân trong 

công trình nghiên cứu “Rèn luyện bản lĩnh biểu diễn cho học sinh, sinh viên nhạc 
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cụ cổ điển phương Tây” (Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học, HVANQGVN, 2010) cho 

rằng, để có được tính ổn định trong tâm sinh lý, người dạy cần lựa chọn trong 

chương trình, giáo trình những bài không quá sức, đúng với trình độ của học sinh 

bởi vì nếu cho học sinh bài quá khó sẽ tạo cho học sinh tâm lý sợ học, sinh ra nhiều 

cố tật về kỹ thuật do không đủ sức để chơi hoàn chỉnh tác phẩm âm nhạc, mặt khác 

nếu cho bài quá dễ sẽ không phát triển được kỹ thuật, gây tâm lí chủ quan, lười học. 

Có được bài phù hợp với trình độ nhưng học sinh cũng cần được người thầy hướng 

dẫn cho phương pháp học tập khoa học, có tư duy, nghiên cứu kỹ tác phẩm trước 

khi luyện tập [98].  

   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, về 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. Nếu như dạy 

Piano chuyên ngành cho lứa tuổi nhỏ nặng về truyền khẩu, truyền kiến thức kết hợp 

với truyền nghề, thì dạy Piano phổ thông lại đề cao tính gợi mở, tạo cho người học 

ý thức làm việc độc lập. 

 1.2. Cơ sở thực tiễn 

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

 a/ Nhận thức của giảng viên 

 Mặc dù vấn đề giảng dạy môn Piano phổ thông ngày càng được các cơ sở 

đào tạo âm nhạc quan tâm và đầu tư hơn trước, giờ đây đối tượng được học đàn 

Piano không chỉ giới hạn cho các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy và 

Thanh nhạc như trước đây mà đã mở rộng thêm cho một số nhạc cụ phương Tây; 

đặc biệt trong chương trình đào tạo Cao học, tất cả mọi chuyên ngành (kể cả các 

chuyên ngành Nhạc cụ dân tộc và Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc) đều 

phải học 2 học phần Piano phổ thông trong năm đầu tiên. Tại một số trường đã xây 
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dựng giáo trình Piano cho Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy và giáo trình Piano cho Thanh 

nhạc, đội ngũ giảng viên hầu hết có trình độ Sau Đại học…  

 Tuy nhiên, 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 (theo kết quả khảo sát - chúng 

tôi đã thực hiện tại HVANH - về tình hình giảng dạy và học tập môn Piano phổ 

thông hiện nay, đã có một số ý kiến từ phía người học đề xuất giảng viên nên 

nghiêm khắc và đầu tư công sức nhiều hơn trong quá trình giảng dạy như thường 

xuyên kiểm tra bài, có hình thức động viên, khen thưởng với những trường hợp học 

chuyên cần hoặc xử phạt kịp thời đối với những trường hợp có ý thức học tập kém 

nhằm nâng cao chất lượng học tập; học viên cũng đề xuất nên tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa như biểu diễn báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt nói chuyện âm nhạc 

theo chuyên đề…nhằm tạo hứng thú cho người học đối với môn Piano phổ thông).  

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 (hỗ trợ cho 

nghiên cứu chuyên sâu vào từng ngành học) lại không tỉ lệ thuận với thời gian đào 

tạo nên cũng đã gây áp lực cho giảng viên hướng dẫn (số lượng kiến thức cần 

chuyển tải là lớn mà thời gian học đàn Piano của SVHS lại không nhiều). Tất cả 

những lý do trên đã dẫn đến tình trạng giảng viên ít có hứng thú trong công việc 

giảng dạy. 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. 

   b/ 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 
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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...), xem Phụ lục 5 - Phiếu trưng cầu ý kiến CBGV và SVHS.  

Ý kiến phản hồi của người học về vấn đề trên khá đa dạng, đề cập đến thực tế tình 

hình học tập môn Piano phổ thông hiện nay mà chúng tôi cho rằng không thể xem 

nhẹ: 

- Đánh giá về vai trò quan trọng của môn đàn Piano đối với các chuyên 

ngành được học, mặc dù có tới 94,28% ý kiến của SVHS thống nhất cho rằng môn 

đàn Piano là rất quan trọng và cần thiết, giúp cho việc nghiên cứu chuyên ngành 

nhưng lại có 36,36% ý kiến cho rằng Piano chưa gắn kết được với ngành học.  

- Về nội dung ý thức, thái độ học tập của SVHS đối với môn Piano phổ 

thông hiện nay: 45,45% ý kiến thừa nhận thái độ học tập của học viên còn mang 

tính thụ động và đối phó, 36,36% đánh giá người học có thái độ ý thức tích cực, chủ 

động tự giác trong học tập và 9,09% cho rằng thái độ học tập môn Piano phổ thông 

là bình thường, không có biểu hiện rõ rệt.  

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao đa số người học nhận thức được môn Piano là 

quan trọng và cần thiết nhưng thái độ học tập còn mang tính thụ động và đối phó? 

Hiện nay tại các cơ sở đào tạo âm nhạc vẫn còn phổ biến tình trạng học viên thường 

xuyên vắng mặt trong giờ lên lớp đàn Piano (đặc biệt là giai đoạn bắt đầu kỳ học), 

học viên chỉ đến lớp đều khoảng vài tuần cuối trước khi thi. Chúng tôi cho rằng, vấn 
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đề này là do nhiều yếu tố tác động nhưng trước tiên, một trong những lý do chính 

đó là chúng ta chưa thiết kế được chương trình giảng dạy phù hợp với đặc thù của 

từng nhóm chuyên ngành nhằm tạo nên sự gắn kết giữa Piano với ngành học để từ 

đó người học có được nhận thức đúng đắn và xây dựng được mục tiêu, động lực học 

tập có hiệu quả.  

Khảo sát số liệu về kết quả học tập môn Piano phổ thông năm học 2014 – 

2015 tại 3 cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn trên cả nước, chúng tôi nhận 

thấy con số HSSV không tham gia các kỳ thi kết thúc học phần môn Piano chiếm tỷ 

lệ khá cao so với tỷ lệ dự thi đạt kết quả (22,72% tại NVTPHCM, 47,69% tại 

HVANH và 53,69% tại HVANQGVN), điều này chính là nguyên nhân của tình 

trạng phần lớn học viên sau một khoảng thời gian ba bốn năm học đàn nhưng vẫn 

chưa có đủ  kỹ năng Piano để hỗ trợ cho nghiên cứu chuyên sâu vào ngành học của 

mình. 

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

  a/ Khái quát chung về môn Piano phổ thông tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp Việt Nam 

   Ngay từ giai đoạn đầu mới thành lập của trường Âm nhạc Việt Nam - năm 

1956 (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và trường Âm nhạc Thành phố 

Hồ Chí Minh – năm 1975 (nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh), môn Piano 

phổ thông đã được đưa vào nội dung chương trình giảng dạy, trước tiên chỉ áp dụng 

cho các đối tượng học các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy. Cùng với thời 

gian, điều kiện giảng dạy ngày càng được đầu tư và chú trọng, đội ngũ giảng viên 

được tăng cường cả về số lượng và chất lượng (được đào tạo cơ bản và chính quy 

trong nước cũng như ở nước ngoài); việc giảng dạy đã được chuyên môn hóa cho 

từng ngành học, mở rộng đối tượng học cho một số chuyên ngành khác ở các bậc 

sơ, trung, đại học và cao học.  

  Tại Học viện Âm nhạc Huế, vấn đề giảng dạy môn Piano phổ thông dù đã có 

một số thay đổi theo chiều hướng tích cực (nâng cao nội dung giảng dạy, bổ sung 
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giáo trình mới, bổ sung đội ngũ giảng viên Piano có trình độ sau Đại học...) nhưng 

nhìn chung vẫn chưa thu được kết quả khả quan; các giảng viên khoa Piano vẫn vừa 

phải dạy Piano chuyên ngành, đồng thời kết hợp cả dạy Piano phổ thông. Sự không 

chuyên môn hóa trong giảng dạy cùng với việc phải đảm đương một khối lượng giờ 

dạy khá lớn cho nhiều loại đối tượng học đã phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu quả 

giờ lên lớp. 

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 LL-ST-

CH 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 

- 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 LL-ST-CH 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 

- 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), giai 

đoạn đầu trực thuộc khoa LL-

ST-CH (do đối tượng học là 

những học sinh của các chuyên 

ngành này), về sau trực thuộc 

khoa Piano. 

- 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.  

- Bắt đầu từ niên khóa 2006-

2007, bộ môn Piano phổ thông 
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một bộ phận của khoa 

Piano. 

khoa Piano -

Accordeon - Organ. 

được tách ra thành một bộ môn 

độc lập trực thuộc Ban Giám 

đốc; từ ngày 1/7/2014 bộ môn 

Piano phổ thông thuộc khoa 

Kiến thức cơ bản. 

b/ Thuận lợi và khó khăn 

Mặc dù nhận thức được vai trò quan trọng của Piano trong hỗ trợ cho nghiên 

cứu chuyên sâu các chuyên ngành nên các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn 

của cả nước đã thống nhất đưa môn Piano phổ thông vào nội dung giảng dạy ngay 

từ giai đoạn đầu mới thành lập và đã thu được những kết quả nhất định nhưng nhìn 

chung vấn đề giảng dạy bên cạnh một số thuận lợi vẫn còn những khó khăn nhất 

định.  

* Thuận lợi:  

   - Do nhận thức được ý nghĩa quan trọng của đàn Piano nên tại các cơ sở đào 

tạo âm nhạc chuyên nghiệp đã có sự mở rộng về các chuyên ngành được học. 

- Do đã trưởng thành trong nhận thức, có một mặt bằng nhất định về kiến 

thức cơ bản nên đối tượng học lớn tuổi bắt tay vào học tập với các mục tiêu và động 

cơ mạnh mẽ hơn. 

- Phần lớn người học đã có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp trong tương 

lai nên đã có thái độ tích cực trong học tập, ngoài ra việc sở hữu một cây đàn Piano 

trong thời điểm hiện nay cũng không quá khó khăn do đó người học có cơ hội được 

thực hành tập luyện nhiều hơn.  

- Đối với các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy người học đã có kiến 

thức âm nhạc nền tảng và trình độ Piano cơ bản (tại HVANQGVN, phần lớn sinh 

viên ĐH các chuyên ngành này đã có trình độ Piano TC), một số có khả năng chơi 

một loại nhạc cụ nào đó; tất cả những điều này đã tạo nên những thuận lợi trong 

nhận thức khi tiếp xúc với Piano.  
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- Với chuyên ngành Thanh nhạc, sự kết hợp cùng làm việc giữa giảng viên 

đệm Piano với giảng viên hướng dẫn đã tạo được hiệu quả cao trong các giờ lên lớp 

đồng thời tạo được ý thức, động cơ học tập tích cực môn Piano từ phía người học. 

- Ở các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp như HVANQGVN và 

NVTPHCM trong cơ cấu tổ chức của đội ngũ cán bộ giảng dạy Piano có phân định 

bộ phận dạy Piano chuyên ngành và bộ phận dạy Piano phổ thông (dành cho các 

chuyên ngành ngoài Piano). Việc phân định rõ trách nhiệm như vậy thể hiện được 

tính chuyên nghiệp trong đào tạo. 

* Khó khăn: 

Về mặt khách quan: Độ tuổi để bắt đầu học đàn là không phù hợp dẫn đến 

những hạn chế trong khả năng tiếp thu nhanh nhạy về rèn luyện các vấn đề kỹ thuật. 

Học Piano ở độ tuổi lớn sẽ gặp nhiều khó khăn do các điều kiện cơ thể không đáp 

ứng được với yêu cầu của kỹ năng chơi Piano (thông thường để học chơi một nhạc 

cụ nào đó có kết quả tốt thì người học phải được tiếp xúc với cây đàn từ rất sớm).   

 Điều kiện bổ trợ cho chuyên ngành là không có do sự không đồng nhất về 

mặt bằng trình độ (phần lớn đối tượng tuyển vào cả ở bậc TC và ĐH chuyên ngành 

Thanh nhạc là chưa biết gì về kỹ thuật tay đàn Piano, đặc biệt yếu tố vùng miền 

cũng góp phần tạo ra sự chênh lệch về trình độ nhận thức cũng như kỹ năng Piano 

ban đầu). Môn Piano không phải là môn điều kiện khi tuyển vào (khác với quy trình 

đào tạo của các nhạc viện nước ngoài).  

 Nếu như tại HVANQGVN và NVTPHCM, Piano được xem là điểm điều 

kiện, là quy định bắt buộc khi tuyển đầu vào các ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

ngay từ cấp học đầu tiên thì tại HVANH, do nhiều yếu tố khách quan tác động... 

nên yêu cầu về kỹ năng Piano đối với các thí sinh được tuyển vào các ngành Lý 

luận, Sáng tác, Chỉ huy ở cả bậc TC và ĐH hầu như chỉ là hình thức, chưa xây dựng 

những tiêu chí cụ thể về trình độ và thể loại tác phẩm dự thi dẫn đến sự không đồng 

nhất về mặt bằng trình độ tay đàn Piano khi tuyển vào.  
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 Thực tế vấn đề giảng dạy và học tập môn Piano phổ thông tại HVANH chưa 

có sự đầu tư đúng mức. Mặc dù trong cơ cấu tổ chức của khoa Piano có bộ môn 

Piano phổ thông nhưng trên thực tế tất cả các giảng viên vẫn phải kiêm nhiệm dạy 

cả Piano chuyên ngành chính và Piano chuyên ngành phụ do đội ngũ cán bộ giảng 

dạy còn mỏng. Theo số liệu do phòng Tổ chức cán bộ cung cấp, tính đến tháng 

2/2015 khoa Piano - HVANH có 9 giảng viên cơ hữu, 4 giảng viên thỉnh giảng 

nhưng phải làm việc với trên 200 HSSV và học viên các lớp TC, ĐH và Cao học. 

Với một khối lượng giờ dạy khá lớn như vậy thì hiệu quả giờ lên lớp không như kết 

quả mong muốn không phải là điều đáng ngạc nhiên. 

 Về mặt chủ quan: Vấn đề giảng dạy môn Piano phổ thông tại các trung tâm 

đào tạo âm nhạc lớn của cả nước còn chưa mang tính đồng bộ: chưa có sự thống 

nhất trong quy chế đào tạo về bậc học, thời gian học và đối tượng học; các tiêu chí 

trong vấn đề xây dựng chương trình, giáo trình, chuẩn đầu ra, trình độ bắt buộc cho 

từng năm học không được qui định rõ ràng và chặt chẽ.  

 Mỗi một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp sử dụng một giáo trình giảng 

dạy riêng được biên soạn dựa trên giáo trình Piano chuyên ngành, có sự điều chỉnh 

gia giảm về nội dung để phù hợp với trình độ và khả năng của người học tại mỗi 

nơi. Tuy nhiên, vấn đề bổ trợ của Piano đối với từng chuyên ngành chưa được xây 

dựng chi tiết và cụ thể trong giáo trình Piano phổ thông. 

c/ 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, Accordeon, Đại học 3 năm 
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Gõ nhạc nhẹ, Gõ Giao hưởng, 
Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

Gõ Giao hưởng, Thanh nhạc, 

Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

Trung cấp 3 năm 

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 

Như vậy, tại cả 3 cơ sở đào tạo quy định về các chuyên ngành được học 

Piano phổ thông và thời gian học là không hoàn toàn như nhau. Ngoài ra, với thời 

lượng 1 tiết/tuần, thời gian học Piano cũng không được xuyên suốt trong tất cả các 

năm từ TC lên ĐH nên Piano chưa phát huy được vai trò hỗ trợ cho nghiên cứu 

chuyên sâu ngành học và chưa đảm bảo tính kế thừa kiến thức. 

d/ Giáo trình giảng dạy 

* Giới thiệu sơ lược về những giáo trình và tài liệu tham khảo nước ngoài đã 

và đang được sử dụng: 

Chương trình, giáo trình là một trong những phương tiện cần thiết hàng đầu 

trong công tác giảng dạy đối với mỗi cơ sở đào tạo, đây là điều kiện hết sức quan 

trọng nhằm giúp cho hoạt động đào tạo được thực hiện theo đúng quy trình và đảm 

bảo tính khoa học. Chương trình dạy học, theo định nghĩa của giáo trình Lý luận 

dạy học Đại học (Đặng Vũ Hoạt, nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2004), “là văn 

kiện do Nhà nước ban bố, trong đó quy định một cách cụ thể: vị trí, yêu cầu của bộ 
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môn, hệ thống nội dung bộ môn, số học phần dành cho bộ môn nói chung cũng như 

số tiết cho từng phần...”[5] 

Hiện nay thời gian đào tạo cũng như nội dung chương trình đào tạo môn 

Piano phổ thông ở các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp là chưa đồng nhất, giáo 

trình, tài liệu phục vụ cho giảng dạy cũng khác nhau. Trước đây giáo trình Pháp 

được sử dụng khá phổ biến tại HVANH và NVTPHCM: giáo trình Méthode Rose - 

Ernest Van de Velde được sử dụng trong giai đoạn đầu (năm thứ nhất của bậc TC), 

trong các năm tiếp theo tùy vào trình độ mà người học sẽ được chuyển qua sớm hay 

muộn giáo trình Classique Favoris 1&2, kết hợp với những bài tập luyện ngón 

trong sách Le Déliateur, CL.Hanon, Etudes Czerny op.599, op.636... Về sau, giáo 

trình sư phạm của Nga dành cho bậc sơ cấp trong trường Âm nhạc được sử dụng 

rộng rãi hơn (trong giai đoạn đầu) vì có sự tổng hợp nhiều thể loại, phong cách và 

trường phái khác nhau.  

Khách quan mà nói, giáo trình Pháp có những ưu điểm nhất định. Với giáo 

trình Methode Rose - Ernest Van de Velde người học sẽ được làm quen với đàn 

Piano qua các bài tập đơn giản. Đây là giáo trình thích hợp cho trình độ vỡ lòng với 

những hướng dẫn về tư thế ngồi, thế tay có kèm theo hình ảnh minh họa cụ thể rõ 

ràng, kết hợp với những bài tập nhỏ để học sinh có những khái niệm cơ bản về cách 

đàn. Đó là các bài kỹ thuật đơn giản (Exercises - Études) có nhan đề với giai điệu 

giản dị, mộc mạc, dễ nghe, dễ nhớ (Bài hát ru – Berceuse; Dưới ánh trăng – Au 

clair de la lune; Khúc ca ban chiều – Chant du soir....). Các tiểu phẩm này đều có 

sự minh họa gắn với nhan đề của bài, giúp cho người đàn phần nào hiểu được nội 

dung được thể hiện trong mỗi bài. 

Tuy nhiên do tính chất của các bài tập trong giáo trình là khá đơn giản, 

không đáp ứng được những yêu cầu cao về mặt kỹ thuật cũng như cách xử lý tiếng 

đàn: trường độ các nốt trong các bài tập phần lớn chỉ là nốt trắng, nốt đen, móc đơn; 

tiết tấu đơn giản, không phức tạp, yêu cầu về xử lý tốc độ thường là chậm; các bài 

tập chủ yếu đóng khung trong một thế tay, phần lớn các bài không có những chỉ dẫn 



33 

 

về sắc thái và thường chỉ có từ 1 – 2 dấu hoá ngoài hoá biểu...Vì vậy, giáo trình  

Méthode Rose - Ernest Van de Velde chỉ thích hợp với giai đoạn học sơ khai, vỡ 

lòng, hoặc sử dụng như là tài liệu rèn luyện kỹ năng tự học đàn Piano. Hiện tại giáo 

trình này hầu như không còn được sử dụng rộng rãi nữa (tuy nhiên do tình trạng còn 

thiếu về giáo trình, cộng với mặt bằng trình độ đầu vào bậc TC tại HVANH không 

đồng nhất, một số học sinh được tuyển vào chưa có kỹ năng về Piano nên trong 

những trường hợp nhất định, giảng viên vẫn sử dụng giáo trình này để giảng dạy). 

Ví dụ 6: Ernest Van de Velde, Chant du soir, nhịp 1 đến 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Từ giáo trình Méthode Rose chuyển qua Classique Favoris lại là một khoảng 

cách khá xa đối với người học, gây nên những khó khăn nhất định. Giáo trình 

Classique Favoris tập trung chủ yếu giới thiệu các tác phẩm của các nhạc sĩ trường 

phái Cổ điển và Lãng mạn; phần âm nhạc Phức điệu cũng như các bài luyện kỹ 

thuật Etude và các tác phẩm âm nhạc đương đại là chưa được xây dựng vào giáo 

trình một cách có hệ thống. Do đó trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải sử 

dụng thêm các nguồn tài liệu bổ trợ khác như những bài luyện ngón trong sách Le 
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Déliateur, CL.Hanon, các bài tập kỹ thuật Etude Czerny Op.599, Op.636, Op.849, 

các bài Phức điệu nhỏ Menuet, Prélude, các bản Invention à 2 voix, 3 voix – 

J.S.Bach...  

 Việc bổ sung tài liệu bên ngoài vào chương trình giảng dạy hoàn toàn tùy 

thuộc vào nhận định chủ quan của người dạy nên phần nào chưa đảm bảo các tiêu 

chí khoa học mà một giáo trình giảng dạy cần phải có. 

  Giáo trình sư phạm của Nga do A. Nicolaeva chủ biên được biên soạn cho đối 

tượng học Piano chuyên nghiệp tại các trường âm nhạc của Nga trong những năm 

đầu được dùng khá phổ biến trong giảng dạy Piano phổ thông hiện nay vì đã tạo 

được hiệu quả nhanh cho người học. Đây là một công trình được nghiên cứu, sắp 

xếp  khoa học và hợp lý, giúp cho người học nắm vững được những kỹ năng cơ bản 

đầu tiên của nghệ thuật chơi đàn Piano, phát triển nhanh khả năng thể hiện. Các tác 

giả đã khéo léo kết hợp nhiều thể loại âm nhạc phong phú, sử dụng nhiều loại hình 

tiết tấu đa dạng, chọn lọc ngôn ngữ âm nhạc dễ nghe (các bài dân ca, dân vũ, các 

bài hát quen thuộc). Đây cũng là một hướng cần tham khảo để xây dựng giáo trình 

Piano phổ thông của các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam sau này.  

 Một giáo trình khác được sử dụng rộng rãi tại HVANQGVN là tập “Giáo 

trình giảng dạy sư phạm cho lớp 3 và 4” của Nga. Giáo trình này thường được áp 

dụng cho những năm đầu tiên của các khoa Thanh nhạc trình độ ĐH hoặc thậm chí 

Cao học, ngoài ra có thể áp dụng cho các sinh viên lớn tuổi khoa Lý luận, Sáng tác, 

Chỉ huy còn chưa nắm vững kỹ thuật chơi Piano.  

 Giáo trình Nga bao gồm các thể loại từ các bài luyện kỹ thuật Etude, Phức 

điệu cho đến các thể loại Tự do và Tác phẩm như các bản Valse, Polonaise, 

Sonatine, Variation, Rondo... Ngoài ra, nhằm nâng cao kỹ năng hòa tấu thính 

phòng, một số bài hòa tấu 4 tay đơn giản cũng đã được giới thiệu ở phần cuối giáo 

trình. Các tác giả đã đưa vào giáo trình các tác phẩm âm nhạc không chỉ của các 

nhạc sĩ  Nga mà còn của các tác giả thế kỷ XX, giúp cho người học bước đầu làm 
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quen với ngôn ngữ âm nhạc đương đại: đó là sự xuất hiện nhiều dấu hóa bất thường, 

sự thay đổi nhiều và đột ngột về sắc thái. Tiết tấu phức tạp hơn với nhiều quãng 

nghịch trong giai điệu tạo nên sự thay đổi màu sắc hòa thanh khác với âm nhạc Cổ 

điển mà học sinh vốn đã quen thuộc. 

 Ví dụ 7: B. Bartok, Bagatelle số 6, nhịp 1 đến 11. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Ngoài việc giúp cho người học nắm vững các kỹ thuật cơ bản về cách chơi 

đàn, mục tiêu hướng tới của giáo trình là giáo dục cho học sinh lòng say mê âm 

nhạc. Việc đưa vào giáo trình Nga các tác phẩm mang đậm tính chất âm nhạc của 

nền dân ca dân vũ các dân tộc trên thế giới đã góp phần hướng việc giáo dục thẩm 

mỹ âm nhạc gắn với tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về nghệ thuật âm 

nhạc của dân tộc mình cũng như sự thẩm thấu những tinh hoa âm nhạc thế giới. 

 * Đánh giá về các giáo trình Piano phổ thông của 3 cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp Việt Nam : 

 Mặc dù cùng hướng đến mục tiêu trang bị kỹ thuật Piano cơ bản, làm phương 

tiện giúp các đối tượng học nghiên cứu chuyên sâu vào ngành học của mình nhưng 

trong cấu trúc của giáo trình Piano phổ thông tại mỗi cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp lại không hoàn toàn giống nhau (xem Phụ lục 2 - Giáo trình Piano phổ 

thông tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và Phụ lục 3 - Giáo trình Piano phổ 
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thông tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam), chưa có sự thống nhất trong quy 

định về thời gian học, thể loại bài thi, nội dung giảng dạy, trình độ tốt nghiệp: 

Cơ sở     
đào tạo 

Ngành học Thời 
gian 
học 

Kiểm 
tra 
đánh 
giá 

Thể loại bài thi Trình độ   
tốt nghiệp 

Trung cấp 

Thanh nhạc 

 

2 năm 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

1 tiểu phẩm hoặc  
1 Etude hoặc 1 
chương Sonatine 

Tương 
đương TC 
Piano năm 
2-3 (hệ 9 

năm) 

Đại học 

Thanh nhạc 

 

 2 năm 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

1 Tiểu phẩm hoặc 
1 chương Allegro 

Sonatine 

Tương 
đương  TC  
Piano năm 
4-5 (hệ 9 

năm) 

HK1:  

- 1 Phức điệu  

- 1 Tiểu phẩm 

 

 

Trung cấp 
Lý luận, 
Sáng tác, 
Chỉ huy  

 

 

 3 năm 

 

 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

HK2:  

 - 1 Etude  

 - 1 chương 
Allegro Sonatine 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 4 
- 5 (hệ 9 

năm 

HK1:  

- 1 Phức điệu  

- 1 Tiểu phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc 
viện 

thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học    
Lý luận, 
Sáng tác, 
Chỉ huy  

 

 

3 năm 

 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

HK2:  

- 1 Etude  

- 1 chương 
Allegro Sonate 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 6 
- 7 (hệ 9 

năm) 
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Thi cuối kỳ:  

- 1 bài kỹ thuật  

- 1 Tiểu phẩm 

 

 

Trung cấp 

Thanh nhạc 

 

 

3 năm 

 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

Thi tốt nghiệp:  

- 1 Phức điệu hoặc 
1 Tiểu phẩm   

- 1 Rondo hoặc 1 
chương Sonatine 

Thi cuối kỳ:  

- 1 Etude hoặc 1 
Phức điệu  

- 1 Tác phẩm hoặc 
1 thể loại khác 

Đại học 

Thanh nhạc 

 

3 năm 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

Thi tốt nghiệp: 

- 1 phức điệu  

- 1  tác phẩm    

 

Tương 
đương TC  

Piano năm 2 
- 3 (hệ 9 

năm) 

 

 

 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 4 
- 5 (hệ 9 

năm 

Thi cuối kỳ:  

- 1 bài kỹ thuật   

- 1 phức điệu hoặc 
1 tiểu phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học viện 
Âm nhạc 

Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung cấp 
Lý luận, 
Sáng tác, 
Chỉ huy  

 

 

 

 

3,5 năm 

 

 

 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

Thi tốt nghiệp:  

- 1 phức điệu 2 
hoặc 3 bè  

- 1 tiểu phẩm  

- 1 Rondo hoặc 1 
chương Sonate 

 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 2 
- 3 (hệ 9 

năm) 

 Đại học    
Lý luận, 
Sáng tác, 
Chỉ huy 

 

3,5 năm 

 

2 kỳ thi 
/ năm 

Thi cuối kỳ:  

- 1 bài kỹ thuật   

- 1 phức điệu hoặc 
1 tiểu phẩm  

- 1 chương Sonate 

Tương 
đương TC 

Piano năm 4 
- 5 (hệ 9 

năm 
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2 kỳ 
kiểm tra 

/ năm 

 

- Gam  

- 1 Etude hoặc 1 
Tiểu phẩm 

 

Đại học 
Thanh nhạc 

 

 

3 năm 

2 kỳ thi 
/ năm 

3 tác phẩm ở các 
thể loại khác nhau 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 4 
- 5 (hệ 9 

năm 

 

2 kỳ 
kiểm tra 

/ năm 

 

 

- 1 Etude  

- 1 Tiểu phẩm 

 

 

Trung cấp 
Lý luận, 
Sáng tác, 
Chỉ huy  

 

 

3 năm 

2 kỳ thi 
/ năm 

- 1 Etude  

- 1 Tiểu phẩm  

- 1 chương Sonate 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 4 
- 5 (hệ 9 

năm 

2 kỳ 
kiểm tra 

/ năm 

 

- 1 Etude  

- 1 Tiểu phẩm 

 

 

 

 

 

 

Học viện 
Âm nhạc 

Quốc gia 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học    
Lý luận, 
Sáng tác, 
Chỉ huy 

 

 

3 năm 

2 kỳ thi 
/ năm 

- 1 Etude  

- 1 Tiểu phẩm  

- 1 chương Sonate 

 

Tương 
đương TC 

Piano năm 8 
- 9 (hệ 9 

năm 

  

 So sánh cả 3 giáo trình trên, có thể nhận thấy những ưu điểm và hạn chế 

của mỗi giáo trình biểu hiện qua các mặt sau: 

  Giáo trình Piano phổ thông tại NVTPHCM nhìn chung về mặt cấu tạo 

chương trình là có quy củ, cách bố trí các bài giống như các giáo trình của Nga. 

Giáo trình đã có một số điểm bổ sung để thích ứng với điều kiện của HSSV Nhạc 

viện: 
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 - Đối với chuyên ngành Thanh nhạc, giảm bớt yêu cầu về kỹ thuật (không học 

Phức điệu) nhưng lại có bổ sung phần Hòa tấu với các tác phẩm hòa tấu 4 tay đơn 

giản, dễ nghe và các tác phẩm Piano của các nhạc sĩ Việt Nam.  

 - Đối với các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy do đặc thù về ngành 

học nên yêu cầu về trình độ Piano trong giáo trình được xây dựng ở mức cao hơn. 

 - So sánh chương trình thi giữa hai nhóm bộ môn thì hợp lý về số lượng bài thi 

và mức độ khó.  

 - Giáo trình có số lượng bài vở phong phú, thuận tiện cho HSSV lựa chọn. 

 - Piano phổ thông là môn học bắt buộc từ trình độ TC. 

 Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: 

 - Vẫn nặng về “lý thuyết”, chưa mang tính thực tế vì chưa trang bị những kỹ 

năng đặc thù cho các chuyên ngành khác nhau. 

 - Trình độ bài vở cần được nâng cao hơn nữa để dần dần không có khoảng 

cách quá xa giữa trình độ chuyên ngành chính và Piano phổ thông. 

 - Chưa có kiểm tra giữa kỳ.  

  Giáo trình Piano phổ thông tại HVANH có những ưu điểm sau: 

- Thời gian học tập nhiều hơn cả ở trình độ TC và ĐH (từ 3 đến 3,5 năm); bổ 

sung các bài phức điệu vào giảng dạy đối với Thanh nhạc bậc ĐH. 

- Thể loại bài dự thi được quy định rõ ràng với yêu cầu khác nhau về thể loại 

trong chương trình thi; có quy định về chương trình thi tốt nghiệp với số lượng 3 bài 

ở các thể loại khác nhau ở cả trình độ TC và ĐH. 

Các mặt hạn chế: 

- Chưa có kiểm tra giữa kỳ. 
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- Chưa chú trọng đến việc trang bị kỹ năng luyện ngón thông qua học Gam 

vì vậy người học gặp khó khăn khi cần sử dụng Piano để luyện thanh và dịch giọng 

các tác phẩm thanh nhạc. 

- Chưa có yêu cầu về các kỹ năng thực hành vì vậy các HSSV khi tốt nghiệp 

chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, mục đích và tiêu chí của bộ môn (không 

thể đàn được phần đệm Piano ở các tác phẩm đơn giản, không đàn được các mẫu 

luyện thanh phức tạp…) 

- Giáo trình mới chỉ ở hình thức liệt kê danh sách, chưa được in ấn phát hành 

chính thức.  

- Trình độ chênh lệch giữa Piano phổ thông và chuyên ngành còn quá xa; các 

đối tượng học Thanh nhạc bậc ĐH (chưa biết sử dụng pedal, kỹ thuật tay đàn không 

đủ để thể hiện các tác phẩm Phức điệu từ 2 bè trở lên...).  

   Giáo trình Piano phổ thông tại HVANQGVN có những thế mạnh sau:  

 - Có những điểm khác biệt (nếu so sánh với giáo trình của NVTPHCM), đó là 

không giảm bớt phần kỹ thuật, bao gồm các phần: Bài kỹ thuật, bài Phức điệu, 

Sonatine hoặc Biến tấu, bài Tiểu phẩm… 

 - Bổ sung phần đệm hát (những tác phẩm Thanh nhạc có phần đệm Piano) 

nhằm trang bị kỹ năng đệm. 

  - Tăng cường kiểm tra giữa học kỳ (Gam là một trong hai bài kiểm tra bắt 

buộc giữa kỳ của Thanh nhạc); tăng cường số lượng bài thi lên 3 bài; có thể loại tác 

phẩm bắt buộc khi thi tốt nghiệp ĐH môn Piano phổ thông (1 chương Sonate). 

  Các mặt hạn chế: 

 - Giáo trình chưa in thành sách gây nhiều bất tiện cho HSSV khi tìm bài và do 

đó dễ dẫn đến tình trạng giảng viên giao bài không đồng đều về trình độ trong cùng 

một lớp. 
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 - Piano phổ thông mới chỉ áp dụng giảng dạy cho Thanh nhạc ở bậc ĐH 

(không giảng dạy ở bậc TC) nên kỹ năng Piano được trang bị trong quá trình học 

hầu như chưa đủ để hỗ trợ cho luyện tập chuyên ngành; số lượng các tác phẩm giới 

thiệu chưa phong phú để lựa chọn. 

 - Về mặt hướng tới thực hành: Mặc dù có những cải tiến tăng cường học thêm 

một số thể loại như học Gam, học nhiều Etude, thêm phần bài đệm hát…nhưng môn 

học Piano phổ thông vẫn chưa phát huy được hiệu quả trong hỗ trợ chuyên ngành, 

nhất là giáo trình dành cho Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy hầu như không có bước đột 

phá mới.    

 Qua các phân tích trên, chúng ta có thể nhận thấy một số điểm khác biệt 

ảnh hưởng đến kết quả giảng dạy Piano phổ thông giữa các cơ sở đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài: 

  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. Người học 

phần lớn chưa ứng dụng trình độ tay đàn Piano của mình vào công việc thực tế.  

   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: Piano là môn học bắt buộc, áp dụng từ cấp 
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học thấp nhất của bất kỳ một chuyên ngành nào và được xem như là chuyên ngành 

thứ hai với những quy định chặt chẽ cả về số lượng và thể loại bài học.  

 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 bởi vì có kỹ năng Piano tốt sẽ là điều kiện 

hết sức thuận lợi giúp người học không ngừng hoàn thiện kiến thức trong quá trình 

nghiên cứu và học tập. 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...  

 So sánh giữa đào tạo Thanh nhạc tại các Nhạc viện nước ngoài với đào tạo 

Thanh nhạc trong nước chúng ta có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt trong vấn đề 

trang bị kỹ năng thực hành Piano cho người học Thanh nhạc:  

Đào tạo Thanh nhạc ở nước ngoài Đào tạo Thanh nhạc trong nước 

- Học viên có những giờ được làm việc 

riêng với người đệm đàn (đề cao khả 

năng làm việc độc lập, thúc đẩy khả năng 

sáng tạo của học viên). 

- Có giờ hòa tấu (đệm hát) và chương 

trình Piano Concert cuối kỳ cho học viên 

Thanh nhạc (chú trọng việc trang bị kỹ 

năng Piano). 

- Giảng viên giảng dạy Piano phổ thông 

là những giáo sư, nghệ sĩ công huân có 

uy tín nghề nghiệp và khả năng sư phạm 

cao. 

- Học viên thường chỉ được làm việc 

với người đệm đàn trong khoảng 

thời gian ngắn trước khi thi cuối kỳ.  

                                                                

- Không có giờ hòa tấu và chương 

trình Concert dành riêng cho Piano 

phổ thông. 

- Vấn đề giảng dạy Piano phổ thông 

còn bị xem nhẹ, có sự phân biệt khi 

so sánh với dạy Piano chuyên 

nghiệp. 

 



43 

 

- Giáo trình được thiết kế phù hợp cho 

từng loại đối tượng học (coi trọng vấn đề 

trang bị kỹ năng Piano phổ thông, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người học). 

- Giảng viên Thanh nhạc trong giờ lên 

lớp có thể trực tiếp đệm đàn những bài 

tập luyện thanh (vocalise) và các tác 

phẩm không quá phức tạp cho học viên, 

giảng viên có thể phân tích được tính 

chất âm nhạc thông qua giai điệu và hình 

tượng âm nhạc của phần đệm Piano (thể 

hiện tính chuyên nghiệp cao). 

- Có nơi còn chưa có giảng viên 

chuyên trách và chưa có giáo trình 

riêng phù hợp với đặc thù ngành học. 

- Phần lớn giảng viên Thanh nhạc 

không có đủ kỹ năng Piano để hỗ trợ 

trong quá trình lên lớp: Không thể  

đàn luyện thanh các dạng bài tập 

phức tạp có yêu cầu về kỹ thuật cao 

như passage, arpeggio dài do phần 

đệm Piano khó xử lý, không thể đệm 

hát theo đúng tổng phổ (thậm chí có 

trường hợp vẫn còn không thành 

thạo trong sử dụng khóa Fa); không 

thể góp ý đối với việc thể hiện bè 

Piano của người đệm đàn khi phần 

đệm chưa đạt yêu cầu (thể hiện tính 

không chuyên nghiệp)... 

 Cũng cần phải nói kỹ hơn về nguyên nhân của vấn đề đệm đàn Piano cho 

Thanh nhạc trong một số trường hợp còn hời hợt và không hiệu quả (tình trạng này 

vẫn còn đang tồn tại khá phổ biến tại các nhạc viện trong nước) là không chỉ xuất 

phát từ nhận thức, thái độ và cách thức làm việc của giảng viên đệm mà còn có liên 

quan đến vấn đề trang bị kỹ năng Piano phổ thông trong quá trình đào tạo Thanh 

nhạc đã không được quan tâm và đầu tư đúng mức:  

Trong tài liệu Những vấn đề sư phạm Thanh nhạc (nhà xuất bản Âm nhạc 

năm 2014), GS.NSND Trung Kiên đã nêu lên thực tế hiện nay tại một số cơ sở đào 

tạo âm nhạc chuyên nghiệp đang thực hiện quy định trong một tuần lên lớp chuyên 

ngành Thanh nhạc 2 tiết, thì sẽ có 1 tiết người học được làm việc với giảng viên 

đệm đàn. Tuy nhiên, "...công tác đệm đàn trong đào tạo Thanh nhạc ở nước ta còn 
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chưa đạt được những yêu cầu cần thiết tối thiểu cho việc học tập của sinh viên. Đa 

số các lớp Thanh nhạc không thực hiện đầy đủ phần đệm đàn và bảo đảm chất 

lượng tốt. Về số lượng giờ đệm đàn còn rất ít, học sinh chỉ được học với giảng viên 

đệm đàn một số giờ trước khi kiểm tra và thi học kỳ..." [10; 203]. Một số giảng viên 

đệm đàn còn chưa nhận thức đúng về vai trò của phần đệm Piano trong các tác 

phẩm Thanh nhạc là góp phần minh họa, làm rõ tính chất âm nhạc của tác phẩm đó 

bằng những hình tượng âm nhạc cụ thể. Ví dụ như trong bài hát Con cá Forelle – 

Schubert, yêu cầu bè đệm Piano phải làm rõ hình tượng sóng nước được thể hiện rất 

sinh động và duyên dáng... (ví dụ 5 -  phụ lục 1.9. Con cá Forelle - F.Schubert). 

  Vẫn còn tình trạng "giảng viên đệm đàn ít quan tâm tới chất lượng đệm, 

không xem bài đệm trước; hiện tượng khá phổ biến là bỏ bớt nốt khi đệm, đặc biệt 

đối với tác phẩm khó ở bậc Đại học..." [10; 203].  

 Chúng tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình 

trạng này là do khả năng sử dụng Piano cũng như kiến thức về kỹ thuật chơi đàn 

Piano của một số giảng viên Thanh nhạc chưa đủ để đáp ứng cho hoạt động giảng 

dạy nên đã không đánh giá được phần đệm Piano có đạt hiệu quả hay không cũng 

như không thể góp ý trực tiếp cho người đệm khi phần đệm không đạt yêu cầu. 

Điều này đã tạo nên tâm lý chủ quan, xem nhẹ công việc đệm đàn từ phía giảng 

viên đệm.  

 Có một thực tế là, phần lớn giảng viên Thanh nhạc do khả năng Piano có hạn 

nên chỉ cho HSSV thực hành một số bài tập quen thuộc trong luyện thanh với phần 

đệm Piano tương đối đơn giản mà không tạo cơ hội cho người học được tiếp xúc 

với các bài tập kỹ thuật phức tạp. Ngoài ra, việc không đàn được phần đệm các tác 

phẩm Thanh nhạc kinh điển theo đúng tổng phổ cũng đã làm giảm giá trị nghệ thuật 

và giá trị thẩm mỹ của các tác phẩm, không tạo được sự lôi cuốn đối với người học 

trong quá trình thể hiện.  

Về vấn đề này, trong công trình nghiên cứu "Những vấn đề sư phạm Thanh 

nhạc" (nhà xuất bản Âm nhạc năm 2014), GS.NSND Trung Kiên cũng đã nhận 
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định: "...do trình độ đánh đàn Piano của đa số giảng viên còn yếu, do vậy ngại cho 

học sinh tập hát những bài tập kỹ thuật. Thiếu sót này dẫn đến tình trạng các sinh 

viên đại học nói chung khi hát những tác phẩm Thanh nhạc có những phần đòi hỏi 

kỹ thuật cao như: passage, staccato, trillo...bộc lộ những yếu kém rõ rệt..." [10; 79] 

e/ Khảo sát về PPGD Piano phổ thông tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp Việt Nam 

* Đánh giá chung: 

Hiện nay qua tìm hiểu tại cả 3 cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn của 

Việt Nam (HVANQGVN, HVANH và NVTPHCM), chúng tôi nhận thấy không có 

sự khác biệt gì lớn về PPGD giữa Piano chuyên ngành và Piano phổ thông (mặc dù 

mục tiêu đào tạo không giống nhau):  

 Qua khảo sát một số giờ lên lớp môn Piano phổ thông tại cả 3 nơi, chúng tôi 

thấy rằng về quy trình lên lớp, cách thức tiến hành giờ học...là hầu như không có sự 

khác biệt. Có nghĩa là trên cơ sở giao bài tập phù hợp với khả năng và trình độ 

người học, trong quá trình lên lớp giảng viên sẽ giới thiệu về tác phẩm, nêu lên 

những yêu cầu về kỹ thuật và hướng dẫn phương pháp tập luyện, kết hợp với đàn 

mẫu để giúp cho người học có cái nhìn khái quát về bố cục tác phẩm.  

 Phương pháp giảng dạy truyền thống “một thầy một trò” chiếm vai trò chủ 

đạo; thông thường giảng viên luôn yêu cầu người học phải luyện tập chính xác và 

chi tiết từng tay, từng đoạn trước khi ghép các bè với nhau. Tùy theo trình độ và khả 

năng tiếp thu của học viên mà cách thức lên lớp cũng không hoàn toàn giống nhau: 

đối với những người mới bắt đầu học đàn Piano, giảng viên sẽ phải hướng dẫn tỉ mỉ, 

giải thích và thị phạm nhiều; với đối tượng học đã có trình độ Piano cơ bản, giảng 

viên sẽ yêu cầu người học ở mức độ cao hơn: Học viên được hướng dẫn cách nghe 

và cách kiểm soát tiếng đàn để có thể cảm nhận được tác phẩm và từ đó lựa chọn 

được cách thể hiện phù hợp. 

Nhìn chung, phương pháp giảng dạy  môn Piano phổ thông như đã mô tả ở 

trên tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp đã phát huy được những mặt tích 
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cực nhất định: giúp cho người học có khái niệm về kỹ năng Piano cơ bản, bước đầu 

có ý thức trong xử lý các tác phẩm đơn giản, trang bị được một số kỹ thuật cơ bản 

làm cơ sở để người học có thể tiếp tục phát triển và hoàn thiện kỹ năng Piano ở 

trình độ cao hơn. 

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, chúng tôi nhận thấy PPGD hiện nay 

vẫn nặng về truyền kiến thức, truyền nghề; người học còn thụ động trong tiếp nhận 

kiến thức, chưa có sự chủ động trao đổi ý kiến với giảng viên hướng dẫn hay nói 

một cách khác là chưa thể hiện được tính phản biện cao trong học tập. Giảng viên 

hầu như chưa tạo được các cơ hội cũng như phương pháp học tập đa dạng để người 

học lựa chọn. Ngoài ra, trong quá trình lên lớp vấn đề tạo nên sự liên kết và hỗ trợ 

kiến thức giữa Piano với từng ngành học còn chưa được giảng viên quan tâm; người 

học vẫn phải tuần tự trải qua các cấp độ bài học từ đơn giản đến phức tạp với các 

yêu cầu về nội dung thể loại như là đối với học sinh Piano chuyên nghiệp. Điều này 

đã gây nên tâm lý không thích học, ngại tập luyện từ phía người học và là một trong 

những nguyên nhân chính của thực trạng vấn đề học tập môn Piano phổ thông còn 

mang tính đối phó và chưa đạt được kết quả như mong muốn.  

Lẽ ra, với đặc điểm của đối tượng học lớn tuổi (mặc dù có những hạn chế 

trong phát triển kỹ thuật tay đàn nhưng lại có những thuận lợi trong nhận thức, 

trong lĩnh hội tinh thần tác phẩm...), thì tuỳ theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh 

và với từng đối tượng cụ thể, giảng viên phải uyển chuyển và linh hoạt để lựa chọn 

PPGD thích hợp:  

 Với những đối tượng học đa dạng này, để giờ học đạt hiệu quả giảng viên 

nên kết hợp giữa PPGD truyền thống với một số PPDH hiện đại như các phương 

pháp kích thích hoạt động học tập, phương pháp học theo nhóm, phương pháp khơi 

dậy lòng tự tin vào năng lực bản thân ...(vấn đề này chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn 

trong chương III) nhằm mục đích giúp người học lĩnh hội được tri thức một cách tốt 

nhất. Hiện nay HSSV chưa phát huy khả năng làm việc độc lập và tăng cường hoạt 

động tự học nên mục tiêu là phải hướng tới một PPGD nhằm tạo được sự chuyển 
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biến từ học tập thụ động sang chủ động (tự học); xây dựng cho HSSV thói quen làm 

việc độc lập, có thể tự mình tìm ra phương án giải quyết đối với từng nhiệm vụ cụ 

thể. 

 Việc áp dụng một giáo trình chung cho tất cả mọi đối tượng mà không chú ý 

đến tính đặc thù riêng của mỗi chuyên ngành đã không tạo được động lực cũng như 

sự hứng thú học tập môn Piano phổ thông; trong một số trường hợp đã dẫn đến tình 

trạng chán nản từ phía người học do nội dung học có phần cứng nhắc và máy móc.  

* Kết quả đào tạo: 

Có một thực tế đang diễn ra tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, đó 

là một bộ phận không nhỏ HSSV không có ý thức học đàn Piano ngay từ năm đầu 

tiên (hay rơi vào các trường hợp người học chưa có khái niệm gì về kỹ năng chơi 

đàn), việc không thường xuyên đến lớp trả bài và tập luyện thực hành bài vở đã dẫn 

đến tình trạng nợ thi học phần đàn triền miên từ năm này qua năm khác. Điều này 

làm cho việc học đàn Piano không có ý nghĩ tích cực (kỹ năng Piano hầu như không 

phát triển gì thêm qua từng năm để hỗ trợ cho việc học tập các chuyên ngành); số 

lượng SVHS đạt kết quả thi môn Piano phổ thông xếp loại giỏi ngày càng giảm 

trong khi tỷ lệ SVHS bỏ thi lại gia tăng. 

Tổng hợp kết quả thi môn Piano phổ thông tại HVANQGVN, HVANH và 

NVTPHCM năm học 2014 – 2015: 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Ngành học 

Số lượng   
HSSV 

Xếp loại       
kết quả 

 

Tỷ lệ % 

19/53 Giỏi 35,84% 

20/53 Khá 37,73% 

 

Trung cấp Sáng tác, 
Chỉ huy, Âm nhạc học, 

Thanh nhạc  

13/53 

Vắng thi, 
KĐĐK dự thi 

 

24,52% 

 

 

 

 

Nhạc viện tp 
Hồ Chí Minh  7/44 Giỏi 15,90% 
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27/44 Khá 61,36% Đại học Sáng tác,    
Chỉ huy, Âm nhạc học, 

Thanh nhạc  

10/44 

Vắng thi, 
KĐĐK dự thi 

 

22,72% 

1/68 Giỏi 1,47% 

13/68 Khá 19,11% 

16/68 Trung bình 23,52% 

 

 

Trung cấp Gõ GH, 
Thanh nhạc, Lý luận 

 

38/68 

Yếu, vắng thi,  
KĐĐK dự thi 

 

55,88% 

4/65 Giỏi 6,15% 

17/65 Khá 26,15% 

13/65 Trung bình 20% 

 

 

 

 

 

Học viện    
Âm nhạc Huế  

Đại học Sáng tác,     
Lý luận, Chỉ huy, 

Thanh nhạc 
31/65 KĐĐK dự thi  47,69% 

22/149 Giỏi 14,76% 

34/149 Khá 22,81% 

7/149 Trung bình 4,69% 

 

Học viện    
Âm nhạc 
Quốc gia   
Việt Nam 

 

 

Đại học Accordeon, 
Thanh nhạc, Sáng tác, 

Lý luận, Chỉ huy  

80/149 

Vắng thi, 
KĐĐK dự thi 

 

53,69% 

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

  a/ Nhạc viện Bắc Kinh (Trung Quốc) 

Chuyên 
ngành 

Số tiết 

Piano phổ thông 

Số 

học kỳ 

Nội dung thi cuối kỳ 

Vocal 1 tiết (45’)/tuần 04 2 tác phẩm:Etude + Tự chọn 

Sư phạm 1 tiết (45’)/tuần 04 2 tác phẩm:Etude + Tự chọn 

Sáng tác 1 tiết (45’)/tuần 04 2 tác phẩm: 

Etude và Sonate cổ điển 
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(1 chương – tốc độ nhanh) 

Các chuyên 
ngành khác 

1 tiết (45’)/tuần 

(là môn tự chọn) 

01 2 tác phẩm: 

Etude và Sonate cổ điển 

(1 chương – tốc độ nhanh) 

 b/ Học viện Âm nhạc F. Liszt (Hungary) 

Chuyên 
ngành 

Số tiết 

Piano phổ thông 

Số 

học kỳ 

Nội dung thi cuối kỳ 

Vocal 4 tín chỉ 04 3 chương trình kiểm tra 

1 chương trình thi 

Chỉ huy; 

Sáng tác; 

Lý luận; 

12 tín chỉ 06 5 chương trình kiểm tra 

1 chương trình thi 

Organ 

 

9 Tín chỉ 06 5 chương trình kiểm tra 

1 chương trình thi 

Harpsichord 4 tín chỉ 02 1 chương trình kiểm tra 

1 chương trình thi 

Các chuyên 
ngành khác 

02 tín chỉ 02 1 chương trình kiểm tra 

1 chương trình thi 

 c/ Trường Âm nhạc Stuttgart – Musikhochschule Stuttgart (Đức) 

Chuyên ngành Số tiết Piano 

phổ thông 

Số  

học kỳ 

Nội dung thi cuối kỳ 

 

Đại học Thanh nhạc – 

Bachelor singing 

 

2 tiết (60’)/tuần 

 

08 

3 tác phẩm ở các phong 

cách khác nhau, trong đó 

có 1 tác phẩm được sáng 
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tác sau năm 1945 

ĐH các nhạc cụ Giao hưởng 

– Bachelor string, wind, harp, 

percusion 

 

2 tiết (60’)/tuần 

 

08 

3 tác phẩm ở các phong 

cách khác nhau, trong đó 

có 1 tác phẩm được sáng 

tác sau năm 1945 

 

Cao học Thanh nhạc – Master 

singing 

 

2 tiết (60’)/tuần 

 

04 

1 tác phẩm Thanh nhạc có 

phần đệm Piano/   Lied – 

accompaniment by 

Schubert, Schumann…,     

1 phức điệu của Bach và  

1 tác phẩm tự chọn 

Cao học các nhạc cụ         

Giao hưởng – Master 

instrumental pedagogic string 

and wind instruments 

 

1 tiết (30’)/tuần 

 

04 

 

3 tác phẩm ở các      

trường phái khác nhau 

mang tính chất âm nhạc       

thính phòng – solo and 

chamber music pieces  

 d/ Học viện Malmo (Thụy Điển) 

 - Piano phổ thông là môn tự chọn, được áp dụng cho bậc Đại học và Cao học.  

 - Chương trình gồm từ 5 - 10 tín chỉ.  

 - Chia làm 2 thể loại: Cổ điển và Jazz.  

 e/ Đại học Los Angeles - BA Music (Mỹ) 

 Piano phổ thông là môn bắt buộc, bao gồm 5 học phần (trên tổng số 90 học 

phần của 4 năm Đại học), được học trong 2 năm cuối của chương trình đào tạo Cử 

nhân âm nhạc, phân bố như sau:  

 - Giai đoạn 1: 3 học phần Piano phổ thông (trên tổng số 31 học phần Giáo dục 

chuyên ngành ĐH Âm nhạc) nhằm mục đích trang bị kỹ năng Piano cơ bản: 

 + Class Piano Instruction 1 (1 unit) 
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 + Class Piano Instruction 2 (1 unit) 

 + Class Piano Instruction 3 (1 unit) 

 - Giai đoạn 2: 2 học phần Piano phổ thông (trên tổng số 6 học phần Ứng dụng) 

nhằm mục đích thực hành kỹ năng Piano vào từng yêu cầu cụ thể: 

 + Piano 1 (1 unit) 

 + Piano 2 (1 unit) 

 Thông qua những số liệu trên, có thể thấy rằng mặc dù có sự khác nhau về thời 

gian học, chương trình thi…nhưng Piano phổ thông là một môn học quan trọng và 

cần thiết cho các chuyên ngành khác. Cũng cần phải nói thêm rằng, để thi vào các 

chuyên ngành âm nhạc trình độ ĐH của các nước tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp thì yêu cầu chuẩn đầu vào dành cho các thí sinh là phải có một trình 

độ Piano nhất định. Các sinh viên chuyên ngành  Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy đều có 

trình độ Piano tương đương ĐH, nhiều sinh viên có thể biểu diễn Piano với sự hoàn 

hảo trong thể hiện các tác phẩm vì vậy trong chương trình đào tạo của một số 

trường với các chuyên ngành này đã không có môn Piano phổ thông nữa.  

 Tóm lại, nếu nhìn vào bảng thống kê ở trên thì nhiều quốc gia có số giờ học 

Piano không nhiều nhưng do trình độ cơ bản của HSSV là ngang tầm chuyên 

nghiệp nên thời lượng môn Piano phổ thông trong chương trình đào tạo ĐH có thể 

không cần nhiều. Đây là điểm khác biệt so với HSSV của Việt Nam có trình độ và 

kiến thức về âm nhạc không cao, chưa biết hoặc có trình độ chơi Piano còn thấp.      
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                                  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. Cây đàn Piano với những tính năng vượt trội đã trở 

thành nhạc cụ phổ thông rất cần thiết cho những người hoạt động âm nhạc chuyên 

nghiệp.  

Hiện nay việc giảng dạy môn Piano phổ thông tại các trung tâm đào tạo âm 

nhạc lớn của cả nước là chưa có sự thống nhất về chương trình, giáo trình và nội 

dung giảng dạy. Mỗi cơ sở đào tạo đều thiết kế một giáo trình riêng trên cơ sở biên 

soạn lại, đơn giản hóa nội dung chương trình giảng dạy Piano chuyên nghiệp mà 

chưa có những nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp để đáp ứng cho đặc thù từng 

ngành học. Yêu cầu chuẩn đầu ra cũng như trình độ bắt buộc cho từng năm không 

được qui định rõ ràng và chặt chẽ. Tiêu chí về thể loại bài thi và kiểm tra còn mang 

tính hình thức, dễ dãi. Có nơi vẫn chưa có đội ngũ giảng viên chuyên trách, tình 

trạng dạy kiêm nhiệm cả Piano chuyên ngành và Piano phổ thông đã không thể hiện 

được tính chuyên nghiệp trong đào tạo, phần nào dẫn đến những quan niệm sai lầm 

khi xem nhẹ vấn đề giảng dạy Piano phổ thông (mấu chốt là tâm lý của giảng viên 

và HSSV vẫn cho rằng Piano phổ thông là một môn phụ không cần phải dành nhiều 

thời gian và công sức để học môn này).  

Trong chương I chúng tôi cũng đã phân tích sự khác biệt giữa giảng dạy 

Piano phổ thông với giảng dạy Piano chuyên ngành; đánh giá thực tế vấn đề trang bị 

kỹ năng Piano phổ thông tại Việt Nam (về giáo trình, PPGD, kết quả đạt được...); 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. 
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    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 

Cây đàn Piano không hổ danh khi được gọi là “ông vua của các loại nhạc cụ” 

với âm sắc lúc cuồng nhiệt mạnh mẽ, lúc du dương êm ái; khả năng diễn tả rất 

phong phú và đa dạng, nhất là về mặt xử lý cường độ tinh tế – như chính tên gọi của 

nó; vẻ đẹp của âm sắc kết hợp với sự tinh tế, duyên dáng của âm thanh khi thể hiện 

đã mang lại cho cây đàn Piano hiệu quả nghệ thuật cao: 

- Piano được xem như “ban nhạc một người” (one - man band): chức năng 

một dàn nhạc giao hưởng lớn có nhiều nhạc công có thể chuyển soạn cho một cây 

Piano mà vẫn giữ được hiệu quả âm nhạc cao. A.Rubinstein đã nói về sự đa dạng 

này của đàn Piano như sau: “Các bạn nghĩ đây chỉ là một nhạc cụ? không, đấy là 

một trăm nhạc cụ” [77; 146]. 

- 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 trong khi 

hầu hết các đàn phím (ngoại trừ đàn Orgue, Accordeon) không thể giữ được trường 

độ ngân dài của các nốt. Đây chính là một trở ngại khi cần thể hiện những tác phẩm 

có chuyển động chậm, trữ tình, duyên dáng.  

- 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 

(không có nhạc cụ nào cho phép diễn tả nhiều nốt trên một âm vực trải rộng như 

Piano). Ở âm vực trầm, âm thanh hơi tối, càng lên cao càng sáng, có thể sử dụng 

toàn bộ khả năng âm thanh của đàn Piano để thể hiện vào tác phẩm. Ở sắc thái khẽ, 

sự truyền cảm vẫn rất mạnh mẽ, âm thanh dịu dàng êm đẹp. Có thể chơi trên Piano 
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các dạng kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp, xử lý cả phần giai điệu và bè đệm cùng 

một lúc.  

- Khả năng diễn tấu của Piano rất phong phú trong xử lý các thay đổi về 

cường độ: từ êm nhẹ du dương, trữ tình (PPP) cho đến giận dữ, bão táp, cao trào 

(fff) nhờ sự tinh tế và hoàn thiện trong cấu tạo bộ máy của cây đàn. Điều này đã tạo 

nên hiệu quả nghệ thuật rất lớn của cây đàn Piano khi sử dụng (trước đây các nhà 

chế tạo nhạc cụ đã buộc phải làm đàn Harpsichord /Clavecin có hai lớp bàn phím: 

một để chơi những đoạn nhạc êm ái và một bàn phím khác để chơi những phần bè 

với âm lượng lớn hơn) [69] (xem phụ lục 1.4. đàn Harpsichord).   

- Đàn Piano sử dụng 2 loại phím (phím trắng và phím đen): các phím trắng 

được sắp đặt theo hệ thống gam Đô, các phím đen chen vào giữa hai phím trắng 

chia đôi các quãng 1 cung thành bán cung. Hệ thống phím đen hình thành lối sắp 

đặt theo gam ngũ cung (pentatonic). Cấu tạo của bàn phím thuận tiện cho hai tay có 

thể đàn các dạng kỹ thuật phức tạp: những nét chạy một chiều, chạy gấp khúc, nhảy 

cách quãng, các nốt nhắc lại, trémolo... Mỗi tay thường chỉ đàn hợp âm đến 5 nốt, 

tuy nhiên trường hợp nhiều nhất có thể lên đến 6-7 nốt (ngón cái có thể bấm vào 2-3 

phím liền bậc cùng một lúc). Do đó, hợp âm trong Piano dùng có thể thoáng, nhưng 

cũng có thể rất đậm tạo hiệu quả âm thanh vang lên chặt chẽ, dày và khít. Lúc cần 

giữ âm thanh ngân dài, có thể sử dụng pedal. Hiệu quả sử dụng pedal làm cho âm 

thanh vang, các nốt ngân dài quyện vào nhau thành một nền hoà thanh chặt chẽ, 

mượt mà, tạo nên một cảm giác ấm áp (tuy nhiên, không nên quá lạm dụng pedal 

bởi vì nếu không ngắt đúng chỗ, các nốt của hợp âm trước và sau sẽ trộn lẫn vào 

nhau, tạo thành một hiệu quả hoà thanh khác hẳn, sẽ làm âm thanh bị nhòe, giảm 

giá trị nghệ thuật của tác phẩm).                          

Những khả năng thể hiện phong phú của cây đàn Piano như đã nêu trên đã 

trả lời cho câu hỏi tại sao trong môi trường âm nhạc hàn lâm, Piano luôn được chọn 

là nhạc cụ phù hợp nhất trong hòa tấu với giọng hát và các nhạc cụ khác rất hiệu 

quả, đồng thời cũng đảm đương xuất sắc vai trò độc tấu đối thoại với cả một dàn 



55 

 

nhạc giao hưởng. Đó cũng là lý do để lý giải cho việc các nhạc sĩ thiên tài thế giới 

các thời kỳ đã dành cho đàn Piano một kho tàng tác phẩm lớn và đồ sộ, phong phú 

nhất, đa dạng nhất về quy mô và thể loại. 

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

 Với những tính năng ưu việt của mình, như đã đề cập ở phần trên, Piano đã trở 

thành nhạc cụ phổ thông rất cần thiết cho những người hoạt động âm nhạc chuyên 

nghiệp. Sự nắm vững kỹ thuật Piano sẽ giúp người học phát triển tư duy đa âm 

thanh, có ý thức về hòa tấu, có khái niệm rõ ràng về hòa âm, phức điệu. Đàn Piano 

góp phần phát triển tai nghe một cách phong phú hơn thông qua việc tạo cơ hội cho 

người học tiếp xúc với những màu sắc hòa âm khác nhau, phát triển khả năng cảm 

nhận âm nhạc.   

   a/ Đối với chuyên ngành Sáng tác  

  Piano là môn kiến thức cơ sở ngành quan trọng đối với HSSV chuyên ngành 

Sáng tác. Ngoài việc giúp cho người học được tiếp cận với các tác phẩm âm nhạc 

của các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới, hiểu được ngôn ngữ âm nhạc của mỗi một 

nền văn hóa nhằm mở rộng kiến thức trong quá trình sáng tạo, cây đàn Piano còn là 

phương tiện hỗ trợ không thể thiếu đối với những người học chuyên ngành Sáng 

tác: Có kỹ năng Piano tốt sẽ là điều kiện thuận lợi cho người học trong quá trình 

sáng tác, soạn hòa âm, phối khí, chuyển soạn các thể loại âm nhạc...   

Thông qua cây đàn Piano, người học có thể tự trình bày những ý tưởng, cảm 

xúc và hình tượng âm nhạc trong tác phẩm của mình bằng âm thanh. Hay nói một 

cách khác, 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.  

Tại các Nhạc viện hàng năm có không ít tác phẩm viết cho Piano nhưng thật 

sự bao nhiêu tác phẩm có chất lượng được sử dụng? Rất ít tác phẩm viết cho đàn 

Piano được thẩm định về giá trị nghệ thuật. Tác phẩm viết cho Piano nhưng không 

dựa trên sự nắm vững về kỹ thuật và khả năng diễn tấu của cây đàn mà chỉ dựa vào 

sự tưởng tượng của người viết thì khó có thể đạt đến giá trị nghệ thuật cao.  
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Phương pháp thuận lợi hay được các nhạc sĩ sử dụng từ trước đến nay khi 

viết tác phẩm cho dàn nhạc Giao hưởng (cũng như viết cho các thể loại âm nhạc 

thính phòng, khí nhạc...) là viết khái quát cho đàn Piano, sau đó mới điều chỉnh và 

hoàn thiện cho dàn nhạc Giao hưởng. Theo đánh giá chung, đây là phương pháp tốt 

nhất để có một ý niệm khái quát về toàn cảnh của tác phẩm trước khi lên khung tỉ 

mỉ. Do đó, nếu người nhạc sĩ có thể hoàn toàn làm chủ cây đàn Piano, thuần thục 

trong kỹ thuật diễn tấu thì sẽ có được những điều kiện vô cùng thuận lợi trong quá 

trình sáng tác. Lịch sử đã chứng minh các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới (W.Mozart, 

L.Beethoven, F.Schubert, R.Schumann, F.Mendelssohn, F.Chopin, F.Liszt, 

P.Tchaikovsky, M.Glinka, C.Saint-Saens, M.Ravel, C.Debussy, A.Rubinstein, 

S.Prokofiev, S.Rachmaninoff, A.Scriabin...) đều là những nghệ sĩ Piano kiệt xuất 

trước khi trở thành những nhạc sĩ sáng tác thiên tài [69] (xem phụ lục 1.5. nhạc sĩ 

thiên tài trường phái Cổ điển V.A.Mozart). 

    b/ Đối với chuyên ngành Lý luận 

  Thực tế đã chứng minh 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 (không phải 

ngẫu nhiên mà chuyên gia nước ngoài khi tuyển chọn học sinh Lý luận sau khi kiểm 

tra trình độ kiến thức, thường yêu cầu được nghe đàn Piano để hiểu được khả năng 

cảm thụ âm nhạc của mỗi học sinh). 

  Điều kiện bắt buộc đối với các nhà lý luận là phải có khả năng đọc (đọc 

không vang: nghiên cứu sách vở, tài liệu...và đọc vang: đọc tổng phổ các tác phẩm 

âm nhạc). Trong quá trình nghiên cứu, bên cạnh việc sử dụng các tư liệu  âm thanh 

tự vang (CD, VCD, DVD...), bắt buộc người học ngành Lý luận âm nhạc phải đọc 

được tác phẩm thông qua khả năng chơi đàn Piano để có thể nắm vững tác phẩm (về 

hòa thanh, về cấu trúc, ngôn ngữ âm nhạc, về phong cách...) 

Tình trạng đào tạo trong các Học viện nặng về lý thuyết, xem nhẹ kỹ năng 

thực hành vẫn còn tồn tại khá phổ biến: Đã có trường hợp sinh viên Lý luận khi 

được yêu cầu phân tích Sonate Mozart, chỉ phân tích được về hình thức và cấu trúc 
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tác phẩm bằng mắt nhưng lại không thể đàn thuộc lòng chủ đề của bất kỳ một bản 

nào trong số 10 Sonate của Mozart và ngay cả khi nhìn sách cũng không thể thị tấu 

được do kỹ năng Piano còn thấp. Nhiều trường hợp HSSV Lý luận có trình độ 

chuyên môn tốt nhưng không qua được các đợt tuyển chọn du học của chuyên gia 

nước ngoài cũng vì trình độ tay đàn Piano không đáp ứng được yêu cầu... 

Tóm lại, việc biết đàn Piano và phải có một 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 các môn kiến thức cơ sở âm nhạc sau này. 

Thông qua việc trình bày các ví dụ minh họa trên đàn, giảng viên sẽ giúp người học 

cảm nhận được tác phẩm âm nhạc một cách cụ thể và toàn diện, tránh được tình 

trạng phân tích về cấu trúc các phần trong tác phẩm, về chủ đề hay công năng hòa 

thanh....chỉ bằng mắt (tình trạng này vẫn đang còn diễn ra khá phổ biến trong các cơ 

sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp). 

  c/ 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 (đặc thù công 

việc của người chỉ huy là luôn phải làm việc với tổng phổ): tiếp thu một cách tỉ mỉ 

và chi tiết phần dàn nhạc hay hợp xướng vì đàn Piano là một phương tiện thuận lợi, 

có khả năng thu tóm được các bè trong dàn nhạc cũng như trong dàn hợp xướng, 

rèn luyện được tai nghe âm nhạc chuẩn xác, hình thành thẩm mỹ âm nhạc tinh tế. 

  Đặc thù của chuyên ngành Chỉ huy đòi hỏi khả năng nghe được nhiều bè, do 

bởi Piano là dàn nhạc thu nhỏ nên việc trang bị kỹ năng Piano là vô cùng cần thiết 

trong việc rèn luyện tai nghe nhạy và chính xác các bè, khả năng nghe các bè vang 

lên cùng một lúc. Ngoài ra, việc chơi trên đàn Piano các tác phẩm hòa tấu 4 tay rất 

có ý nghĩa trong vấn đề rèn luyện khả năng phối hợp cùng làm việc giữa các bè, đây 

là một trong những đặc trưng công việc của người Chỉ huy.  

 Đàn Piano chiếm vị trí quan trọng, có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với chuyên 
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ngành Chỉ huy: Hiện nay tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam 

cũng như đối với các nhạc viện trên thế giới trong qui trình đào tạo chuyên ngành 

Chỉ huy (từ Trung cấp đến Đại học) HSSV thường tiến hành chỉ huy các tác phẩm 

Hòa tấu thính phòng, Giao hưởng theo tổng phổ được thể hiện trên đàn Piano vì lý 

do khó có thể huy động dàn nhạc và dàn hợp xướng phục vụ thường xuyên trong 

quá trình luyện tập. Ngoài ra trong quá trình học, Piano được sử dụng để hỗ trợ vấn 

đề rèn luyện khả năng nghe chính xác thông qua việc yêu cầu người học cùng một 

lúc phải tiến hành hai nhiệm vụ: xướng âm một bè và đàn trên Piano các bè còn lại. 

  Tóm lại, với những chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy rất cần phải biết 

sử dụng thành thạo đàn Piano do bởi Piano có tác động trực tiếp đến quá trình 

nghiên cứu và tiếp nhận kiến thức. Các nhà chỉ huy nổi tiếng trên thế giới như 

H.V.Karajan, L.Bernstein, S.Rattle, G.Solti, T.Beecham, M.Sargent...cũng đều là 

những nghệ sĩ dương cầm tài ba (xem phụ lục 1.6.  nhà chỉ huy xuất sắc người Áo - 

Hebert Von Karajan).  

  Ở Việt Nam đối với những trường hợp các nhạc sĩ, các nhà chỉ huy có trình 

độ tay đàn  Piano khá vững vàng đều gặt hái được những thành công nhất định (Đỗ 

Hồng Quân, Đặng Hữu Phúc, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Phi 

Phi...). Tác phẩm của họ đạt hiệu quả nghệ thuật cao do bởi bên cạnh những tố chất 

như năng khiếu bẩm sinh, kiến thức văn hóa nghệ thuật sâu rộng...thì một phần 

quan trọng đó là nhờ có trình độ Piano vững vàng. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều 

trong quá trình làm việc, giúp cho các nhạc sĩ khai thác được các tính năng vượt trội 

của cây đàn, tìm được tiếng nói chung giữa hai nền văn hóa phương Tây và phương 

Đông thông qua sự thể hiện trên đàn Piano - một nhạc cụ có xuất xứ từ châu Âu - 

các tác phẩm mang đậm tính chất âm nhạc dân tộc (Ví dụ 1 - phụ lục 1.7. Trống 

cơm - Đặng Hữu Phúc).   

d/ Đối với chuyên ngành Thanh nhạc 

Đối với đào tạo Thanh nhạc, các giáo trình giảng dạy Thanh nhạc của các 

giáo sư, chuyên gia đầu ngành đang được sử dụng tại các cơ sở đào tạo âm nhạc 



59 

 

chuyên nghiệp hiện nay đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải biết sử dụng đàn Piano 

đối với ca sĩ. Thông qua Piano, người học có thể tự vỡ bài, chủ động làm quen với 

tác phẩm, hiểu được những yêu cầu của tác phẩm và sự kết hợp nhuần nhuyễn 

thống nhất giữa giai điệu chính và phần đệm Piano. 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.  

Piano giữ vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo và hoàn thiện một ca 

sĩ chuyên nghiệp vì những lý do sau: 

 Thông qua đàn Piano, người học có cơ hội tiếp cận với các tác phẩm âm 

nhạc kinh điển của thế giới; điều này sẽ giúp cho việc bổ sung và củng cố những 

kiến thức về âm nhạc. Piano đóng một vai trò hết sức quan trọng, cần thiết cho 

người hát từ giai đoạn tiếp cận một tác phẩm Thanh nhạc cho đến khi tác phẩm đó 

được thể hiện một cách hoàn chỉnh.   

 Trong quá trình phát triển kỹ thuật Thanh nhạc, một trong những yêu cầu đặt 

ra là thể hiện chính xác về cao độ của âm thanh. Trong số những nguyên nhân của 

việc hát không chuẩn xác, còn có cả nguyên nhân do hạn chế về tai nghe, cảm giác 

về âm thanh không nhạy. Để khắc phục tình trạng này, ngoài việc điều chỉnh hoạt 

động của cơ quan phát âm cho phù hợp với yêu cầu, còn cần đến sự hỗ trợ của đàn 

Piano thông qua luyện tai nghe các bè, kiểm soát việc nắm vững giai điệu của tác 

phẩm Thanh nhạc trên đàn.  

 Luyện thanh là một yêu cầu bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình 

học tập hoàn thiện giọng hát với sự hỗ trợ của Piano - là nhân tố có tác động trực 

tiếp trong rèn luyện kỹ thuật chuyên ngành - thông qua việc tiến hành  trên đàn các 

mẫu âm theo hệ thống từ đơn giản tới phức tạp, từ ngắn tới dài có giai điệu và tiết 

tấu lên cao hoặc xuống thấp dần từng nửa cung; nhằm phát triển giọng theo những 
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yêu cầu kỹ thuật khác nhau, rèn luyện kỹ năng hát chuẩn xác cao độ, phát triển khả 

năng diễn xuất, giúp cho việc thể hiện tác phẩm có xúc cảm nghệ thuật...  

Ngoài ra, nếu có kỹ năng Piano tốt người học có thể chủ động trong làm việc 

độc lập (luyện thanh, vỡ bài) mà không quá phụ thuộc vào giảng viên hướng dẫn. 

Ví dụ 2:  

 

 Những bài tập luyện thanh trên đàn Piano giúp cho việc rèn luyện và phát 

triển các kỹ thuật Thanh nhạc như hát liền giọng (cantilena), hát nảy (staccato), hát 

nhanh nhiều nốt (passage), hát rung láy (trillo), hát từ nhỏ tới to (crescendo), hát từ 

to tới nhỏ (diminuendo)...  

Ví dụ 3: 
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 Với vai trò kết nối giữa luyện tập mẫu âm và xử lý các tác phẩm Thanh nhạc, 

các bài luyện tập Vocalise có giai điệu phát triển và tiết tấu rõ ràng (không có lời 

ca) với phần đệm Piano hoàn chỉnh thể hiện những hình tượng âm nhạc khác nhau. 

Các bài tập luyện thanh kinh điển được sử dụng trong các Nhạc viện hiện nay được 

viết bởi các nhà sư phạm, bậc thầy cả về kỹ thuật Thanh nhạc và kỹ thuật Piano như 

Giuseppe Concone, S.Rachmaninoff, M.Glinka...nên đã tạo được sự phối hợp vô 

cùng  ăn ý giữa giọng hát (giai điệu) và phần Piano (bè đệm). Phần Piano đóng vai 

trò hết sức quan trọng tạo nên màu sắc cho tác phẩm với những hình tượng âm nhạc 

phong phú minh họa cho nội dung và tính chất âm nhạc của từng tác phẩm (ví dụ 4 - 

phụ lục 1.8. Vocalise - S. Rachmaninoff).  

          e/ 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 nhạc cụ như 

Violin, Viola, Violoncello, Cotrabasse...đều không có phím ngăn cách rõ ràng giữa 

các nốt (như Guitar hay Piano), ngón tay bấm trên phím chỉ là theo cảm giác (có qui 

định và phụ thuộc vào tai nghe) vì thế 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 phát triển khả năng 

nghe chuẩn xác. 

Thông qua các bài tập luyện Gam trên đàn Piano, kỹ thuật ngón bấm của 

HSSV ngành nhạc cụ Giao hưởng được phát triển. Việc luyện tập Gam (chạy liền 

bậc diatonic và cromatic...), luyện tập các cách tạo âm thanh legato, nonlegato, 

staccato với những sắc thái, cường độ khác nhau đi liền với việc rèn luyện tai nghe 

giúp cho việc nâng cao chất lượng âm thanh, xác định tốt cao độ, âm chuẩn, trường 

độ, tiết tấu, nhịp, tốc độ, sắc thái, qua đó người học có thể phát triển khả năng thể 

hiện cảm xúc âm nhạc  của mình… 
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Tiếp xúc với đàn Piano người học sẽ được phát triển tư duy đa âm thanh, làm 

quen với những màu sắc hòa âm khác nhau, tiếp xúc với âm nhạc đa âm, đa bè, có 

thêm khái niệm rõ ràng về hòa âm, phức điệu; có ý thức về hòa tấu (đặc trưng của 

những nhạc cụ Giao hưởng là chỉ đảm nhiệm phần giai điệu, bị hạn chế về bè và 

tính năng của các nhạc cụ). Điều này – việc nắm vững các bè tiến hành trong tác 

phẩm - sẽ giúp ích cho người học khi biểu diễn một tác phẩm nào đó được rõ ràng, 

mạch lạc. Ngoài ra, đối với các chuyên ngành nhạc cụ hơi thuộc bộ Gỗ hay bộ 

Đồng, việc chơi đàn Piano sẽ tạo sự cân bằng lực cho các ngón tay (có thể sử dụng 

được linh hoạt cả 10 ngón tay). 

Theo kết quả nghiên cứu của công trình khoa học cấp Bộ năm 2001 “Những 

tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo 

âm nhạc trên phạm vi toàn quốc” (GS Trần Thu Hà chủ biên) đã xác định: điều 

kiện thuận lợi để phát triển năng khiếu chuyên ngành, trên cơ sở áp dụng theo mô 

hình về phương thức đào tạo của một số nhạc viện châu Âu, đối với chuyên ngành 

Gõ tại Nhạc viện Hà Nội (nay là HVANQGVN), học sinh trúng tuyển vào trường 

trong 2 năm đầu sẽ được tiếp xúc với đàn Piano trước. Việc học kỹ thuật chơi đàn 

Piano sẽ giúp người học phát triển về khả năng hoạt động nhanh nhẹn, linh hoạt và 

độc lập của ngón tay, cổ tay, chân; củng cố tai nghe định âm. Những học sinh có 

năng khiếu tốt, tiếp thu nhanh và có thể lực đảm bảo thì ở cuối năm thứ 2 học đàn 

Piano đã có thể phối hợp sử dụng Pedal. Sau 2 năm học Piano, việc xác định lại khả 

năng học chuyên ngành Gõ của mỗi học sinh sẽ trở nên chính xác hơn. 

 Điều này cho thấy việc học đàn Piano là vô cùng cần thiết, bên cạnh việc học 

tiết tấu thì học sinh chuyên ngành Gõ rất cần được bổ sung phần định âm thông qua 

việc chơi đàn Piano. Ngoài ra, có kỹ năng sử dụng Piano sẽ là điều kiện tốt để tiếp 

tục học Xylophone,Vibraphone, Marimba…  

 Chính vì lẽ đó mà trong chương trình đào tạo của các Nhạc viện tiên tiến trên 

thế giới, Piano là môn học bắt buộc dành cho HSSV của mọi ngành học ngay từ 

năm đầu tiên và kéo dài trong suốt thời gian học. Đặc biệt, cuối mỗi kỳ học trong 
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năm, để báo cáo kết quả đạt được và tạo động lực trong học tập, các nhạc viện 

thường tổ chức những chương trình Piano concert dành cho các đối tượng học Piano 

không chuyên này.  

 Việc chú trọng vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho mọi chuyên ngành đã tạo 

được những hiệu quả tích cực: Trong quá trình lên lớp, các giảng viên chuyên 

ngành về nhạc cụ phương Tây hoặc Thanh nhạc của các trường âm nhạc và              

các nhạc viện nước ngoài đều có trình độ tay đàn Piano cơ bản để có thể tự đệm đàn 

Piano (theo đúng tổng phổ) cho HSSV đối với những tác phẩm không quá phức tạp. 

Điều này tạo ra được hiệu quả cao trong giờ lên lớp, tạo nên hứng thú cho người 

học trong quá trình tiếp thu kiến thức đồng thời giúp cho việc tận dụng tối đa năng 

lực của người dạy, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tránh được sự lãng phí về thời 

gian và tiền của . 

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

 Piano cũng đã 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, 

Đọc tổng phổ…cũng đều cần tới sự trợ giúp của cây đàn Piano.  

 Chẳng hạn như trong giảng dạy môn Hòa thanh trên đàn tại nhạc viện Minsk 

(Belarus), giảng viên hướng dẫn bố trí một nhóm học trực tiếp trong đó mỗi người 

tham gia đều phải thực hành trên đàn Piano riêng. Giảng viên đưa ra tình huống bài 

tập trên đàn và yêu cầu sinh viên nghe, đồng thời từng người phải đưa ra cách giải 

quyết trên cây đàn của mình. Đây là một cách truyền đạt kiến thức hiệu quả, thể 

hiện sự tương tác cao trong quá trình lên lớp, đòi hỏi người học phải tập trung cao 

độ, rèn luyện khả năng nghe chuẩn xác, khả năng phân tích, so sánh để đưa ra nhận 

định đối với một vấn đề.  

 Đàn Piano, ngay tự chính bản thân nó, đã là một phương tiện trợ giúp đắc lực 

đối với tiến trình học Hòa thanh thông qua việc tạo cơ hội cho HSSV được nghe về 
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công năng, sự tiến hành các bè khi thể hiện các tác phẩm trên đàn. Và ngược lại, 

việc luyện tai nghe hòa thanh cũng rất có ích trong quá trình tập luyện tác phẩm: 

Một khi nhận thức được mối quan hệ về mặt hòa thanh giữa hai hợp âm khi chơi 

đàn, người học có thể dễ dàng phát hiện ra sự xuất hiện của chúng khi các hợp âm 

đó được nhắc lại ở một giọng khác, điều này sẽ giúp cho việc ghi nhớ nhanh hơn, 

hiệu quả hơn và tiết kiệm được thời gian trong quá trình luyện tập. 

 Hoặc đối với vấn đề giảng dạy các môn Phân tích tác phẩm hay Lịch sử âm 

nhạc thế giới hiện nay, trong điều kiện khoa học công nghệ ngày càng phát triển 

giảng viên thường hay sử dụng các thiết bị nghe, nhìn để giới thiệu và minh họa 

những tác phẩm liên quan đến nội dung bài giảng. Tuy nhiên, sẽ là chủ động và hiệu 

quả hơn nếu giảng viên có thể kết hợp thêm với đàn Piano ở những chỗ cần dừng lại 

để tập trung phân tích sâu một yếu tố nào đó của tác phẩm (sự tương phản giữa các 

chủ đề, âm hình chủ đạo trong các phần, ngôn ngữ thể hiện của giai điệu, màu sắc 

hòa thanh hay tính chất âm nhạc, sự phát triển của giai điệu trong từng bè...). Trong 

những trường hợp như vậy, có lẽ các thiết bị hỗ trợ giảng dạy của khoa học công 

nghệ hiện đại khó có thể làm tốt hơn nếu so sánh với sự linh hoạt và chủ động của 

cây đàn Piano. 

 Piano cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, không thể thiếu trong tiến trình lên 

lớp các môn Ký xướng âm, Hợp xướng với vai trò định vị âm chuẩn, dẫn dắt sự tiến 

hành từng bè và rèn luyện khả năng nghe được nhiều bè cùng một lúc. Đối với môn 

Đọc tổng phổ, tầm cữ âm vực rộng của đàn Piano là điều kiện thuận lợi để giảng 

viên sử dụng như là phương tiện hỗ trợ hiệu quả giúp cho việc giới thiệu và minh 

họa về tầm cữ các loại nhạc cụ trong dàn nhạc, âm thanh thực tế khi vang lên của 

mỗi một loại nhạc cụ trong từng bộ...  

 Có một thực tế là tại các cơ sở đào tạo âm nhạc trong nước, SVHS các 

chuyên ngành nhạc cụ Dân tộc, Thanh nhạc và một số nhạc cụ biểu diễn phương 

Tây vì đặc thù ngành học nên việc tiếp thu kiến thức các môn cơ sở ngành thường 

không hiệu quả bằng các đối tượng học nhạc cụ phím (Piano, Organ, Accordeon, 
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Guitar) và Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy vì lý do không quen nhìn tổng phổ có nhiều 

bè ở các khóa khác nhau cũng như ít có cơ hội luyện tai nghe các bè vang lên cùng 

một lúc nên người học đã gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận kiến thức, đặc biệt 

đối với các môn Ký xướng âm, Hòa thanh, Phức điệu. Chính vì vậy, có một sự khác 

biệt lớn trong cách thức lên lớp các môn kiến thức âm nhạc cho các đối tượng này 

giữa các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. 

  Nếu như ở các nước, do đời sống văn hóa tinh thần cao, việc giáo dục âm 

nhạc trong xã hội luôn được quan tâm và đầu tư đúng mực nên HSSV khi được 

tuyển vào các nhạc viện ở tất cả mọi chuyên ngành đã có một sự đồng đều về kiến 

thức âm nhạc; đặc biệt mọi đối tượng học đều có một thời gian dài tiếp xúc với 

Piano (thông qua các giờ học âm nhạc và sinh hoạt ngoại khóa ở trường phổ thông, 

ngoài ra phần lớn được học đàn từ trước khi vào trường và sau đó tiếp tục học trong 

suốt các năm từ trung cấp lên đến đại học) nên đã có kỹ năng Piano cơ bản khá 

vững vàng. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi giúp cho người học tiếp thu các 

môn kiến thức cơ sở ngành nhanh và hiệu quả. 

 Học viên hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng Piano để tham gia vào các hoạt 

động thực hành trong quá trình lên lớp theo yêu cầu của giảng viên như xây dựng 

công năng cho một giai điệu có sẵn được thực hiện trực tiếp trên đàn (đối với môn 

Hòa thanh). Giảng viên cũng có thể kiểm tra khả năng nghe và thể hiện cao độ 

chính xác của học viên bằng cách yêu cầu từng cá nhân kết hợp giữa hát một bè và 

đàn các bè các bè còn lại trên đàn (đối với môn Ký xướng âm) hoặc giảng viên tiến 

hành rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc giao trách nhiệm đối với mỗi 

học viên trong lớp hướng dẫn việc luyện thanh trên đàn cho tất cả các bè (đối với 

môn Hợp xướng)...  

  Ngược lại, tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp trong nước, tất cả mọi 

chuyên ngành không thể cùng học chung các môn kiến thức như Ký xướng âm, Hòa 

thanh, Lịch sử âm nhạc, Phân tích tác phẩm, Phức điệu...do mặt bằng về trình độ 

không đồng đều, khả năng tiếp nhận kiến thức có sự chênh lệch. Điều này không có 

gì là đáng ngạc nhiên vì phần lớn đối tượng được tuyển vào ở bậc ĐH tại một số nơi 
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chỉ mới được trang bị phần nào kiến thức chuyên ngành; kiến thức chung về âm 

nhạc còn sơ sài, đa số chưa được tiếp xúc với đàn Piano nên còn thiếu những kỹ 

năng cần thiết để theo học các môn cơ sở ngành. Chúng ta đã biết thông qua việc 

chơi đàn Piano, những nền tảng kiến thức âm nhạc được xây dựng và phát triển (vấn 

đề này chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở các tiểu mục tiếp theo trong chương 2, đó là 

Piano giúp HSSV trong xác định cao độ chính xác, trong hình thành và phát triển tư 

duy phức điệu, trong phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc và tích lũy vốn kiến thức 

cho HSSV). Chính vì hoàn cảnh thực tế như vậy, nếu áp dụng cách thức đào tạo như 

các Nhạc viện nước ngoài (tất cả mọi chuyên ngành đều tham gia nghe giảng chung 

các môn kiến thức cơ sở, chỉ phân thành từng nhóm riêng trong giờ bài tập thực 

hành), việc truyền đạt kiến thức sẽ không đạt hiệu quả cao.  

 Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tại HVANQGVN, môn Ký xướng âm của 

bậc Trung cấp đối với một khóa học phải tổ chức dạy riêng cho 5 nhóm chuyên 

ngành khác nhau (mỗi nhóm có từ 15 – 20 học sinh): 

 - Nhóm 1: Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy 

 - Nhóm 2: Nhạc cụ Dây và Piano 

 - Nhóm 3: Thanh nhạc 

 - Nhóm 4: Nhạc cụ biểu diễn phương Tây 

 - Nhóm 5: Nhạc cụ Dân tộc  

 Đối với các môn Phân tích tác phẩm, Lịch sử âm nhạc, Hòa thanh bậc Đại 

học, đối tượng học lại được phân thành 4 nhóm chuyên ngành:  

 - Nhóm 1: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 

 - Nhóm 2: Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

 - Nhóm 3: Thanh nhạc 

 - Nhóm 4: Nhạc cụ Dân tộc 
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 Với môn Phức điệu, đối tượng học được phân thành 2 nhóm ở các chuyên 

ngành:  

 - Nhóm 1: Piano 

 - Nhóm 2: Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy 

 Tại NVTPHCM cũng có sự phân loại về đối tượng học với những môn học 

này nhưng có sự thay đổi và điều chỉnh cụ thể như sau: Đối với môn Ký xướng âm 

bậc Đại học, năm thứ nhất phân thành 2 nhóm chuyên ngành riêng biệt: 

 - Nhóm 1: Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy  

 - Nhóm 2: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Thanh nhạc và nhạc cụ Dân tộc 

 Bắt đầu từ năm thứ hai đối tượng học được phân thành 3 nhóm chuyên 

ngành: 

 - Nhóm 1: Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy 

 - Nhóm 2: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây và Thanh nhạc  

 - Nhóm 3: Nhạc cụ Dân tộc 

 Đối với các môn Phân tích tác phẩm, Hòa thanh bậc Đại học, đối tượng học 

được phân thành 2 nhóm chuyên ngành: 

 - Nhóm 1: Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy 

 - Nhóm 2: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Thanh nhạc và nhạc cụ Dân tộc 

 Có thể thấy, mặc dù việc phân loại và sắp xếp đối tượng học các môn kiến 

thức cơ sở ngành ở các nơi tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể nên không 

hoàn toàn giống nhau nhưng có một điểm chung nhất đó là dù người học ở cùng 

một năm, một bậc học nhưng sự tiếp thu kiến thức môn học lại không đồng nhất, vì 

vậy việc phân loại đối tượng học là điều bắt buộc phải làm và thường tuân thủ theo 

nguyên tắc sau: 
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 - Các chuyên ngành Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy được xếp thành một nhóm vì 

lý do đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi phải có nền tảng kiến thức chung toàn diện nên 

nội dung chương trình học các môn kiến thức âm nhạc thường sâu rộng hơn so với 

các chuyên ngành khác. 

 - Nhóm thứ hai bao gồm Piano và một số nhạc cụ biểu diễn phương Tây, 

mặc dù khối lượng kiến thức phải tiếp nhận không có gì là khác biệt nếu so sánh với 

các chuyên ngành Thanh nhạc, nhạc cụ Dân tộc...nhưng vì do có một trình độ cảm 

nhận Piano nhất định, là điều kiện thuận lợi (có kỹ năng đánh đàn Piano hoặc có 

điều kiện thường xuyên tiếp xúc với Piano nên khả năng nghe, cảm nhận âm nhạc 

tốt) nên việc tiếp nhận kiến thức thường nhanh nhạy hơn nhóm thứ ba (là những 

chuyên ngành còn lại).   

 Nhằm hướng tới mục tiêu trang bị kỹ năng Piano để góp phần nâng cao mặt 

bằng kiến thức cho người học, chương trình đào tạo tại các trường âm nhạc chuyên 

nghiệp trong nước những năm gần đây đã bước đầu phổ cập môn Piano phổ thông 

cho mọi chuyên ngành ở bậc Cao học. Tuy nhiên, 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 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 (hiện tại khoa Piano HVANQGVN 

có trên 250 HSSV và học viên Cao học, 36 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng; khoa 

Piano - Accordeon - Organ HVANH có trên 200 HSSV và học viên Cao học, 13 

giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng; khoa Piano NVTPHCM có trên 400 HSSV và học 

viên Cao học , 41 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng; như vậy căn cứ trên số liệu về 

giảng viên và SVHS hiện nay của cả ba cơ sở đào tạo thì trung bình một giảng viên 

phải dạy 10 HSSV; tuy nhiên để đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy Piano cho tất cả 

mọi chuyên ngành thì số lượng giảng viên phải bổ sung thêm ít  nhất phải gấp 4 lần 

con số hiện có). 
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 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. Có 

được tai nghe chuẩn xác là điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng âm nhạc. Mặc 

dù âm chuẩn một phần được định hình sẵn trong con người, phụ thuộc vào năng 

khiếu của mỗi người, nhưng nếu có môi trường rèn luyện tốt thì khả năng xác định 

âm chuẩn của mỗi người sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn.  

 Xác định âm chuẩn (cao độ chính xác) là một trong các bài toán khó đối với 

các chuyên ngành âm nhạc. Luyện tập cao độ chính xác không chỉ là đòi hỏi với các 

HSSV mà còn là yêu cầu khắt khe đối với các nghệ sĩ đã trưởng thành. Quá trình 

luyện tập để có được cao độ chính xác ngoài việc luyện trên cây đàn theo chuyên 

môn chính của mình thì cần phải luyện tai nghe (phải có môi trường luyện tập 

chuẩn xác) qua nhiều nguồn âm thanh khác nhau như: xem hòa nhạc, nghe các 

chương trình âm nhạc qua radio, vô tuyến truyền hình, đĩa DVD...nhưng một phần 

quan trọng hơn cả đó là luyện tập trên cây đàn Piano. Vì lý do đó mà HSSV ở tất cả 

mọi chuyên ngành tại các trường âm nhạc, các nhạc viện nước ngoài đều có giờ lên 

lớp Piano song song cùng với chuyên ngành chính trong suốt cả thời gian học tập. 

 Cần phải nói thêm rằng cây đàn Piano có 88 phím (Grand Piano), tương ứng 

với 88 âm bậc cao độ khác nhau, các cao độ này đã được tính toán và lựa chọn kỹ 

càng, có đặc tính là được xây dựng trên khoảng tầm cữ âm thanh tốt nhất mà tai con 

người có thể nghe và phân biệt được. Nếu tần số âm thanh cao hơn hoặc trầm hơn 

thì thính giác của con người không còn phân biệt được sự khác nhau về cao độ (âm 

thanh mất đi tính âm nhạc và còn có tác động không tốt lên hệ thần kinh con người 

nếu nghe nhiều). Do đó có thể nói, cây đàn Piano “chứa đựng” mọi âm thanh của 

âm nhạc.    

 Chính vì vậy, trong những năm đầu tiên khi HSSV bắt đầu học âm nhạc thì 

việc tập nghe cao độ luôn phải được chú trọng. So sánh về âm chuẩn của các nhạc 
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cụ dây, kèn, bộ gõ, bộ gảy với đàn Piano thì cây đàn Piano do cấu tạo của mình luôn 

chiếm ưu thế vì hệ thống dây được định hình để luôn luôn phát ra cao độ một cách 

chính xác. Khi lên dây, hầu hết các loại nhạc cụ đều dựa vào cao độ chuẩn xác, có 

sẵn của cây đàn Piano (theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, học sinh khoa 

Piano tại các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp luôn có được tai nghe cao độ 

chuẩn do hàng ngày được tiếp xúc với những âm thanh có cao độ chính xác).  

Trong quá trình học tập, việc rèn luyện cho học sinh có được tai nghe âm 

nhạc chuẩn xác, có thẩm mỹ âm nhạc tinh tế là cả một quá trình rèn luyện lâu dài. 

Việc rèn luyện tai nghe và phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc có thể thông qua 

việc thị phạm của giảng viên hướng dẫn hay cũng có thể qua việc nghe, xem các 

nghệ sĩ trong nước và quốc tế biểu diễn. Học sinh còn có thể được rèn luyện tai 

nghe qua các môn kiến thức như Lịch sử âm nhạc, Phân tích tác phẩm hoặc qua quá 

trình tự tích lũy của bản thân... Qua các giờ học luyện tai nghe, quá trình đào tạo 

được chuyển thành quá trình tự đào tạo; học sinh từ chỗ bị động lệ thuộc hoàn toàn 

vào giảng viên đã chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu. Trong quá trình 

học, giảng viên cần tạo điều kiện cho học sinh luyện nghe, cần phân tích sâu vào tác 

phẩm để định hướng cho người học sự cảm thụ những giá trị thẩm mỹ mà tác phẩm 

mang lại. Học sinh có thể kiểm tra độ đúng sai, tạo âm thanh chuẩn, đẹp, sau đó có 

thể tự điều chỉnh để đạt đến sự cân đối, hài hòa âm lượng giữa 2 tay. Việc rèn luyện 

cho học sinh có khả năng “nghe trước” hay hình dung trước tác phẩm sẽ đàn là vô 

cùng quan trọng. Điều này giúp cho học sinh có khả năng tự chuẩn bị trước, có ý 

thức xây dựng chất lượng của âm thanh sẽ chơi (độ chuẩn, trường độ, tiết tấu, sắc 

thái...). Đây cũng là một phương pháp rất hiệu quả giúp cho học sinh có thể rút ngắn 

thời gian tập đàn và tăng cường được chất lượng âm thanh trong khi học. 

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

 Âm nhạc là những dòng thác âm thanh “tuôn trào” theo nhiều hướng với 

những cung bậc khác nhau nhưng vẫn tuân thủ những luật lệ về cấu trúc hòa thanh, 

hình thức một cách chặt chẽ. Khám phá được những quy luật cấu thành tác phẩm 
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trong những chuỗi âm thanh xen kẽ, đan quyện với nhau nhiều tầng, nhiều bè là một 

việc không dễ dàng. Luyện tập kỹ năng tai nghe “tách bè” sẽ mang lại lợi ích nhiều 

mặt cả về tư duy âm nhạc cũng như khả năng phân tích, tổng hợp của trí nhớ.  

 Kỹ năng cảm thụ âm thanh nhiều bè theo chiều dọc (hợp âm) và chiều ngang 

(giai điệu) sẽ giúp ích cho HSSV khi biểu diễn một tác phẩm nào đó được rõ ràng, 

mạch lạc. Các giai điệu, bè đệm, các thành phần khác trong câu được phân biệt, tạo 

nên một bức tranh âm nhạc sống động và logic. Theo quan điểm của J.S.Bach  

(nhạc sĩ thiên tài Đức, “cha đẻ” của thể loại âm nhạc Phức điệu), việc luyện tập các 

tác phẩm phức điệu không chỉ nhằm mục đích phân biệt được các bè mà còn hướng 

đến sự phát triển tư duy logic và nghệ thuật. 

 Tính phức điệu có mặt ở tất cả các tác phẩm âm nhạc và là một trong những 

thủ pháp sáng tác được sử dụng rộng rãi nhất của các nhạc sĩ. Nếu HSSV không làm 

chủ được khả năng tai nghe nhiều bè (phức điệu) thì sẽ bị hạn chế trên con đường 

làm nghệ thuật của mình. Cây đàn Piano với khả năng diễn tấu phong phú nên có 

thể chơi được những hợp âm phức tạp hoặc các tác phẩm phức điệu với nhiều bè 

được tiến hành cùng một lúc. Các tác phẩm phức điệu viết cho Piano rất phong phú 

về số lượng cũng như bao gồm nhiều cấp độ từ dễ đến khó (có thể từ 2 bè đến 5 bè) 

là cả một kho tàng quý báu để những HSSV theo học âm nhạc có điều kiện lựa 

chọn, tập luyện và trang bị cho bản thân những kiến thức âm nhạc bổ trợ cho 

chuyên môn chính của mình.  

 Chơi các bản phức điệu sẽ rèn luyện tính kiên trì, rèn luyện tai nghe từng nốt 

một cách kỹ càng là những kỹ năng cần thiết cho những người làm công tác âm 

nhạc. Để có thể tạo ra được kỹ năng này, yêu cầu đặt ra là “làm việc với các bản 

phức điệu cần phải ngay từ đầu, từ khi mới bắt đầu luyện tập âm nhạc” [76; 104]. 

 Mặt khác, khi đã có tư duy phức điệu, HSSV học các chuyên ngành âm nhạc 

khác 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. 
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Hòa tấu với Piano hoặc với dàn nhạc là kỹ năng cần phải rèn luyện một cách cơ bản 

để có thể vừa làm chủ phần thể hiện của mình đồng thời vẫn phối hợp ăn ý với các 

bè của các nhạc cụ khác. 

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

cơ chế “tự động hóa” 

 Cũng như trong hội họa, nếu cái đẹp được người họa sĩ biểu hiện thông qua 

mầu sắc và đường nét thì trong âm nhạc cái đẹp được thể hiện qua âm thanh. Qua 

đó có thể nói rằng, cao độ âm thanh có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tư duy sáng 

tạo nghệ thuật của HSSV.  

 Qua quá trình luyện tập kỹ thuật đúng đắn trong đó có luyện tập tai nghe cao 

độ thì khả năng tư duy nghệ thuật càng được nâng cao. Nathean Perelman từng nói: 

“Dành cho âm thanh âm nhạc – đó là sự sáng tạo” [77; 149] vì âm thanh âm nhạc 

có tính năng đa dạng, phong phú, thể hiện nhiều “mầu sắc” khác nhau do đó có thể 

diễn tả tất cả các cảm xúc của con người nhất là tiếng đàn Piano. Rèn luyện và thể 

hiện được hết những cung bậc cảm xúc này thì cần phải có một tư duy phong phú 

về nghệ thuật và thẩm mỹ. Vì vậy có thể nói rằng rèn luyện và tạo ra những tiếng 

đàn Piano có cảm xúc, có “chất hát” là một lợi thế để giúp người nghệ sĩ cảm nhận 

được hết cái đẹp của âm nhạc. 

 Mặt khác, 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 (thính giác, thị giác, cảm giác, trí 

tưởng tượng…) 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.  

 Hơn nữa nhiều cảm giác “mới” mà trí não phải biết cách vận dụng theo một 

cơ chế mới, không có trong tiềm thức bình thường của con người. Ví dụ: khái niệm 

khi đánh đàn phải “thả lỏng”. Đây là khái niệm ảnh hưởng cả tư duy và trên thực tế. 

Để đạt được phải có sự luyện tập vì không có một cơ chế nào khi vừa phải dùng sức 
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để vận động mà lại trong trạng thái thả lỏng. Hoặc tạo ra tiếng đàn “mềm”, “cứng” 

trong khuôn khổ chỉ qua sự tiếp xúc của đầu ngón tay vào mặt phím đàn. Hoặc khi 

đã có những cảm giác trên, hệ thống trí não sẽ có cơ chế “tự động hóa” để không 

chỉ có một âm thanh duy nhất có tính chất như vậy mà có thể hàng trăm, hằng nghìn 

âm thanh cũng có những tính chất tương tự.  

 Trên đây ta có thể nhận thấy rằng, âm nhạc với nhiều khái niệm trừu tượng với 

nhiều thang bậc mầu sắc phong phú nhất là thể hiện các tác phẩm trên đàn Piano rất 

cần thiết tính nghệ thuật, cảm xúc “thăng hoa” nhưng mặt khác đòi hỏi đồng bộ tính 

logic, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong cơ thể để có thể điều khiển 

những cảm xúc này đạt được hiệu quả cao trong sự chính xác tuyệt đối.  

 2.2.4. Piano trong việc tích lũy vốn tác phẩm âm nhạc 

 Được mệnh danh là Vua của các loại nhạc cụ bởi sự đa dạng trong kỹ thuật 

diễn tấu cùng khả năng thể  hiện tuyệt vời, đàn Piano với những tính năng vượt trội  

đã được các nhạc sĩ sáng tác trên thế giới dành cho một kho tàng tác phẩm đồ sộ 

nhất, phong phú nhất và đa dạng nhất cả về quy mô cũng như thể loại. Chính vì vậy, 

có kỹ năng Piano tốt người học sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và khám phá các tác 

phẩm âm nhạc kinh điển ở những thể loại khác nhau (không chỉ các tác phẩm viết 

cho Piano mà còn cả các tác phẩm viết cho một số nhạc cụ khác, những tác phẩm 

lớn viết cho dàn nhạc); chủ động trong việc tìm hiểu, nghiên cứu phong cách thời 

đại, chủ đề tư tưởng của tác giả, những thủ pháp sáng tác, ngôn ngữ và phương thức 

thể hiện âm nhạc trong các tác phẩm của các trường phái...  

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; luyện tai nghe để có những trải nghiệm về âm thanh, nắm vững 

cấu tạo các hợp âm, cảm nhận cá tính của từng nốt nhạc nhằm hiểu được cách tái 

tạo âm thanh để có thể tự thực hiện và bổ sung cho bản thân những kinh nghiệm 

trong quá trình sáng tạo. 
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 Những âm thanh trong các tác phẩm kết tinh từ trí tuệ của những vĩ nhân, thiên 

tài, các nhạc sĩ bậc thầy đã trở thành nguồn cảm hứng, nguồn năng lượng phong 

phú thúc đẩy quá trình tập luyện, học tập và nghiên cứu, đồng thời thông qua việc 

chơi đàn Piano, các giá trị văn hóa, nghệ thuật cũng sẽ được tích lũy dần theo thời 

gian làm giàu thêm kiến thức của người học.   
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              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 (Sáng 

tác, Lý luận, Chỉ huy, Thanh nhạc, các nhạc cụ Giao hưởng) và mở rộng kiến thức.  

 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. 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 góp mặt của cây 

đàn Piano như là một phương tiện trợ giúp đắc lực với vai trò định vị âm chuẩn, dẫn 

dắt sự tiến hành từng bè, củng cố và phát triển khả năng nghe chuẩn xác, rèn luyện 

khả năng nghe được nhiều bè cùng một lúc. Trong một số trường hợp cụ thể Piano 

là phương tiện hỗ trợ cần thiết tạo nên sự cuốn hút và sinh động của môn học, gây 

hứng thú cho người học.  

  Thông qua việc sử dụng thành thạo cây đàn Piano, HSSV đặc biệt ở các 

chuyên ngành  Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy mới có cơ hội thể nghiệm và cảm nhận 

được tác phẩm âm nhạc một cách cụ thể bằng  tai  nghe chứ không phải bằng mắt 

hay bằng sự tưởng tượng. Đàn Piano đã tạo được hiệu quả nghệ thuật rất lớn trong 

việc hỗ trợ cho Thanh nhạc trên các lĩnh vực đào tạo cũng như biểu diễn mà khó có 

một nhạc cụ nào có thể làm tốt hơn. Có thể nói, Piano có ý nghĩa quan trọng đối với 

vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo Thanh nhạc tại các trường âm nhạc chuyên 

nghiệp.  

 Ngoài ra, thông qua Piano người học có cơ hội tiếp xúc với các tác phẩm 

phức điệu, giúp cho việc rèn luyện khả năng phân biệt được các bè và hướng đến sự 
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phát triển tư duy logic và nghệ thuật. Có tư duy phức điệu, HSSV học các chuyên 

ngành âm nhạc, đặc biệt là các nhạc cụ Giao hưởng sẽ cảm nhận được các bè chính, 

bè phụ, bè đệm…để khi hòa tấu cùng với các nhạc cụ khác hoặc biểu diễn các tác 

phẩm có Piano đệm sẽ chủ động với phần bè của mình và nắm bắt được các phần 

âm nhạc của bè Piano. 

 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 theo từng giai đoạn 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. 
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         Chương 3 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN PIANO PHỔ THÔNG  

TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ÂM NHẠC CHUYÊN NGHIỆP 

 

Như các phần trước chúng tôi đã trình bày những thế mạnh của cây đàn 

Piano với những tính năng cần thiết cho những người hoạt động trong lĩnh vực âm 

nhạc từ HSSV cho đến các nghệ sĩ đã trưởng thành. Có thể nói rằng, cây đàn Piano 

có nhiều lợi thế để người học các chuyên ngành khác nhau dựa vào đó phát triển 

những kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành chính của mình. “Làm chủ” những kiến 

thức cơ bản chơi Piano mặc dù sẽ có nhiều khó khăn nhưng những lợi ích về mặt tư 

duy, kiến thức mà nó mang lại là rất lớn.  

Tuy nhiên để HSSV nhanh chóng nắm bắt các kiến thức này và không cảm 

thấy khó khăn trong quá trình học tập, giảng viên cần nghiên cứu sâu về vấn đề 

PPGD và giáo trình. Trong lĩnh vực sư phạm, PPGD và giáo trình là hai thành tố 

không thể thiếu được để bất kể một bộ môn nào cũng có thể làm tốt chức năng 

truyền đạt kiến thức cho HSSV học tập một cách có hiệu quả, mặt khác khơi dậy 

lòng ham muốn tìm hiểu kiến thức, nâng cao tính tự giác, tự chủ trong học tập và 

rèn luyện. Những phương pháp này phải luôn được đổi mới, phù hợp với những đòi 

hỏi của tình hình thực tế và điều kiện xã hội.  

Trên cơ sở xác định được mục đích của vấn đề trang bị kỹ năng Piano cho 

các ngành học nhằm hướng đến một phương pháp đào tạo thống nhất, khoa học và 

nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với mục đích và yêu cầu của từng ngành học, 

chúng tôi có đề xuất một số giải pháp liên quan đến vấn đề PPGD và giáo trình để 

đẩy mạnh chất lượng giảng dạy môn Piano phổ thông hiện nay. 

3.1. Xây dựng các tiêu chí chung 

3.1.1. Mục tiêu hướng đến 

a/ Phát triển khả năng thể hiện của HSSV  
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Đây là điều kiện quan trọng trong quá trình học tập, khả năng thể hiện có thể 

chia thành nhiều mức độ khác nhau: 

-Khả năng thể hiện do năng khiếu tự thân. 

-Khả năng thể hiện thông qua sự hướng dẫn của giảng viên, sự rèn luyện, 

tích lũy kiến thức của người học trong quá trình học tập, nghiên cứu và thưởng 

thức, cảm nhận cái đẹp cũng như ý nghĩa của tác phẩm âm nhạc. 

- Khả năng thể hiện tác phẩm âm nhạc còn được phát triển thông qua mối 

liên hệ giữa tác phẩm âm nhạc với hình tượng âm nhạc trong cuộc sống xã hội; 

thông qua sự tích lũy vốn sống, tư duy, tình cảm trong cuộc sống thực tế mà người 

học đã trải qua. 

Do đó, 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. 

b/ Phát triển năng lực tự học 

Là điều rất quan trọng và cần thiết trong điều kiện hiện nay; ngày nay, việc 

dạy và học các môn chuyên ngành âm nhạc không chỉ đơn thuần cung cấp và tiếp 

nhận kiến thức bởi thực tế nhà trường không thể cung cấp đầy đủ tri thức và hoàn 

thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người học. 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.  

* Tự lực nắm nội dung học vấn:  

Đây là giai đoạn quan trọng nhất quyết định sự thành công của tự học, bao 

gồm những bước cơ bản sau: 
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- Tiếp cận thông tin: Quá trình tự nhận thức thực sự được bắt đầu từ đây và 

thường diễn ra dưới các dạng chủ yếu như đọc sách, nghe giảng, tham dự các 

chương trình hòa nhạc, sử dụng các nguồn tài liệu nghe nhìn, tham quan viện bảo 

tàng... 

- Vận dụng thông tin để giải quyết vấn đề: Trên cơ sở những kiến thức tích 

lũy được từ nhiều nguồn khác nhau, người học lựa chọn được những giải pháp tối 

ưu nhất để áp dụng trong quá trình tập luyện, tự học, tự nghiên cứu. 

* Bồi dưỡng năng lực tự học: 

Vấn đề rèn luyện cho người học có những phương pháp, thói quen nghiên 

cứu, học tập, sáng tạo không chỉ trong thời gian trên lớp mà còn trong quá trình 

công tác sau này là vô cùng cần thiết. Thời gian tự học là điều kiện để người học 

luyện tập bài vở và tiếp nhận các thông tin liên quan đến nội dung học tập từ nhiều 

nguồn khác nhau: sách vở, băng, đĩa...để làm phong phú thêm hiểu biết của mình 

giúp cho việc học tập đạt kết quả.  

Bồi dưỡng năng lực tự học không những giúp người học nắm vững phương 

pháp học tập và kỹ năng vận dụng tri thức một cách chắc chắn và bền vững, mà còn 

là dịp tốt để rèn luyện ý chí và năng lực hoạt động sáng tạo là những điều mà không 

ai cung cấp được nếu người học không thông qua hoạt động bản thân, là những 

phẩm chất cần thiết cho sự phát triển và thành công của mỗi con người. 

"Trong thời đại mà khoa học, kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, 

nhà trường dù tốt đến mấy cũng không đáp ứng được nhu cầu đa dạng và đang phát 

triển của cuộc sống. Vì vậy, chỉ có tự học, tự bồi dưỡng mỗi người mới có thể bù 

đắp được cho mình những lỗ hổng về kiến thức để thích ứng với yêu cầu cuộc sống 

đang phát triển. Như vậy, tự học là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà 

nhà trường hiện đại cần trang bị cho học sinh vì nó có ích không chỉ khi các em còn 

ngồi trên ghế nhà trường mà cả khi đã bước vào cuộc sống" [24; 302].  

Để có thể tự học có hiệu quả cần phải tuân thủ quy trình như thế nào? Đây là 

câu hỏi không hề đơn giản vì nội dung tự học phụ thuộc vào từng đối tượng cụ thể, 
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chẳng hạn như đối với người học chuyên ngành Thanh nhạc, để trang bị kỹ năng 

Piano một cách  nhanh chóng cần phải tăng cường độ làm việc đến mức tối đa, 

ngoài bài tập ở lớp, giảng viên cần chủ động giao một số bài tập cho HSSV tự làm 

việc và tiến hành kiểm tra cuối mỗi đợt. Đối với các chuyên ngành Sáng tác, Lý 

luận và Chỉ huy, người học cần rèn luyện thói quen nghiên cứu kỹ tác phẩm trước 

khi bắt tay vào tập luyện (cần phải tư duy về tác phẩm như là một tổng thể chung); 

điều này sẽ giúp cho việc mở rộng khả năng âm nhạc, kỹ thuật, kiến thức về tác 

phẩm và óc phán đoán, suy xét một cách bền vững và chắc chắn; tránh được sự lãng 

phí thời gian tập luyện không hiệu quả.  

3.1.2. Những tiêu chí đối với giảng viên  

Chúng ta đều biết, bất kỳ một hệ thống đào tạo nào cũng phải hội đủ các yếu 

tố chính như: người dạy, người học, chương trình giáo trình và cơ sở vật chất thích 

ứng. Chất lượng giáo dục của mọi cơ sở đào tạo đều phụ thuộc vào trình độ năng 

lực chuyên môn và năng lực sư phạm cũng như phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của 

đội ngũ cán bộ giảng dạy. Chính vì lẽ đó mà hơn bao giờ hết, vai trò của người thầy 

có ý nghĩa hết sức cần thiết, là chủ thể tác động vào mọi nhân tố của quá trình giáo 

dục (thể hiện ở chỗ là người xác định mục tiêu, nội dung dạy học, thiết kế và tổ 

chức hoạt động, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và dự kiến phương hướng, 

cách thức giải quyết tương ứng). Đặc biệt, vai trò này tác động trực tiếp đến quá 

trình nhận thức của người học thông qua các chức năng định hướng, khơi gợi, điều 

chỉnh...nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho quá trình phát triển khả năng thể 

hiện của người học. Chính vì vậy, trong Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ X cũng 

đã nêu rõ: cần phải “đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, 

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...” 

Những yêu cầu đối với một giảng viên có năng lực bao gồm các tiêu chuẩn 

sau:  

- Có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức vững vàng về các lĩnh vực âm 

nhạc và tâm lý sư phạm.  
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- 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 quá trình học. 

-  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, cụ thể là: 

+ Khả năng vận dụng các chiến lược dạy hiệu quả để đưa người học tham gia 

quá trình học tập, xây dựng lộ trình phát triển và hoạch định tiến độ công việc phải 

hoàn thành đối với từng học viên; 

+ Xây dựng nội dung giảng dạy phù hợp với trình độ và năng lực của học 

viên (tùy theo từng chuyên ngành mà giáo trình giảng dạy có sự điều chỉnh phù hợp 

với đặc thù riêng của từng ngành); 

+ Biết cách tổ chức giờ lên lớp đa dạng với các hình thức học khác nhau để 

học viên có thể trải nghiệm nhiều hơn: lên lớp theo hình thức nhóm để có sự trao 

đổi, so sánh, đánh giá kết quả thể hiện của các thành viên trong nhóm; mỗi học viên 

có thể chủ động đưa ra cách giải quyết những vấn đề đối với một tình huống, một 

tác phẩm cụ thể (hiểu biết về phong cách, trường phái, về đặc điểm sáng tác, những 

yêu cầu trong thể hiện tác phẩm và cách khắc phục các vấn đề về kỹ thuật...). Sử 

dụng câu hỏi, thảo luận nhóm trong quá trình lên lớp để thúc đẩy tiến trình học và 

kiểm tra kiến thức của học viên về những vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung 

giảng dạy. 

+ Giới thiệu nội dung  tiết học theo một cấu trúc có tổ chức, giúp học viên đi 

từ các kiến thức đã biết tới kiến thức mới; khi xây dựng nội dung giảng dạy, giảng 

viên cần phải cân nhắc những vấn đề như: Xác định rõ mục đích và nhiệm vụ của  

một giờ lên lớp, liên kết yêu cầu về nội dung của giờ học hiện tại với những kiến 

thức trong các bài học trước và sự gắn kết với giai đoạn kế tiếp, tổng kết  những 

nhiệm vụ đã thực hiện trong mỗi giờ lên lớp, đánh giá những gì đã đạt được và 

những gì học viên có thể làm được nhờ kết quả của bài học. 



82 

 

Bên cạnh những yêu cầu chung về năng lực người thầy như đã đề cập ở trên, 

đối với đội ngũ giảng viên dạy Piano phổ thông phải có sự chuyên môn hóa cao 

(phân trách nhiệm giảng dạy cho từng chuyên ngành hoặc từng nhóm chuyên ngành 

để có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu). Giảng viên  cần phải có khả năng gợi mở, 

nắm bắt tâm sinh lý, nhạy bén linh hoạt với từng đối tượng học để nghiên cứu, lựa 

chọn và thiết kế giáo trình, PPGD  phù hợp.  

Mặc dù hiện nay đội ngũ giảng viên dạy Piano phổ thông đã được chuẩn hóa 

về bằng cấp, phần lớn có trình độ từ thạc sĩ trở lên nhưng như thế vẫn chưa đủ mà 

yêu cầu ở đây là phải phát huy năng lực sư phạm, bao gồm năng lực chuyên môn, 

kỹ năng sư phạm (kỹ năng vận dụng PPDH, kỹ năng tư duy, ứng xử sư phạm...), 

đạo đức nhà giáo và nền tảng kiến thức văn hóa xã hội.  

Để duy trì năng lực sư phạm, giảng viên phải tích cực cập nhật các chiến 

lược giảng dạy. Dạy Piano phổ thông hoàn toàn khác với dạy Piano chuyên ngành, 

đa số người học đã có trình độ âm nhạc ở một mức độ nhất định đòi hỏi giảng viên 

không chỉ trau dồi trình độ tay đàn Piano mà còn phải không ngừng tự bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa chung cũng như kiến thức âm nhạc nền tảng. 

Đặc biệt, người dạy cũng phải có những kiến thức về các chuyên ngành âm nhạc 

khác: Thanh nhạc, Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy và các loại nhạc khí để tạo được sự 

gắn kết, bổ trợ kiến thức giữa Piano với các ngành học nhằm đạt được hiệu quả cao 

trong quá trình truyền đạt kiến thức (giảng viên có thể sử dụng các thuật ngữ 

chuyên ngành khi lên lớp nhằm tạo sự liên kết giữa Piano với ngành học, chẳng hạn 

như yêu cầu học viên phân biệt được sự tương phản giữa chủ đề chính và chủ đề 

phụ, làm rõ màu sắc hoà thanh trong phần chuyển điệu, tìm ra các motiv âm hình 

chủ đạo của chủ đề mở đầu; hoặc yêu cầu thể hiện rõ các phần chủ đề trong các tác 

phẩm phức điệu…đối với các ngành LLSTCH; hoặc đối với chuyên ngành Thanh 

nhạc, giảng viên phải hướng dẫn người học tư duy trong xử lý câu nhạc, đoạn nhạc 

một cách tinh tế, chú ý cách “phát âm” câu nhạc như khi hát, biết cách “thở”, “lấy 

hơi” theo từng nét nhạc…). Làm được như vậy thì hiệu quả của giờ lên lớp sẽ cao 
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hơn và làm cho môn Piano phổ thông có ý nghĩa thiết thực với từng ngành học cụ 

thể. 

Tuỳ theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh và với từng đối tượng cụ thể, 

giảng viên phải tạo ra các cơ hội và phương pháp học tập đa dạng để người học có 

thể lựa chọn loại hình phù hợp với mình; giảng viên cần phải uyển chuyển, khéo léo 

và hết sức linh động trong giảng dạy (lựa chọn bài phù hợp với trình độ người học, 

tạo cơ hội cho học viên được làm quen với nhiều trường phái, ngôn ngữ âm nhạc 

của các thời kỳ khác nhau để phục vụ hiệu quả cho vấn đề học tập chuyên ngành 

của mình). 

  Xã hội phát triển ngày càng cao, đòi hỏi chất lượng giáo dục cũng phải được 

cải tiến không ngừng, người thầy với vai trò là chủ thể của hoạt động giáo dục cũng 

phải không ngừng tự hoàn thiện bản thân để tạo được những tác động tích cực trong 

quá trình giảng dạy. Muốn cải cách nâng cao chất lượng giảng dạy cho người học, 

người thầy phải tự nâng cao chính mình. Muốn đòi hỏi sự nỗ lực của người học, 

trước hết phải đòi hỏi chính bản thân mình. Vai trò của người thầy có ý nghĩa vô 

cùng đặc biệt, họ hiểu rõ được học sinh của mình và đánh thức ở người học sự say 

mê đối với âm nhạc, hướng họ vào kỷ luật học tập, tình yêu và sự đam mê với nghệ 

thuật.  

 3.1.3. Những tiêu chí đối với người học 

 a/ Khó khăn và thuận lợi 

 * Khó khăn: 

Đối tượng cần được trang bị kỹ năng Piano mà chúng tôi đang đề cập ở đây 

là những thanh niên trong độ tuổi trưởng thành (17 - 25), đã có sự phát triển khá 

hoàn chỉnh về thể chất và tâm sinh lý. Tuy nhiên do đầu vào đa dạng, không thống 

nhất về độ tuổi và trình độ; phần lớn lại chưa được làm quen với đàn Piano và đặc 

biệt những yêu cầu về thể lực chưa đáp ứng được với những tiêu chuẩn dành cho 

người học đàn Piano. Học đàn Piano ở độ tuổi lớn đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao do 

cơ tay cứng nên việc thực hành luyện tập trên đàn không thể linh hoạt và nhanh 
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nhạy như lứa tuổi nhỏ vì thế mà việc giảng dạy cho các đối tượng này là khá khó 

khăn phức tạp, đòi hỏi phải có sự khéo léo, kiên trì và sáng tạo từ phía người dạy  

(tuỳ theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh và với từng đối tượng cụ thể, giảng viên 

phải tạo ra các cơ hội và phương pháp học tập đa dạng để người học có thể lựa chọn 

loại hình phù hợp với mình). Về phía người học, nếu không có quyết tâm cao, 

không đầu tư thời gian và kiên trì bền bỉ trong khổ luyện thì sẽ không thể gặt hái 

được thành công trong học tập. 

* Thuận lợi: 

Tuy nhiên, ngoài những khó khăn đã nêu trên, những đối tượng học lớn tuổi 

này (nếu so sánh với học sinh sơ cấp được tuyển vào Piano chuyên nghiệp từ lứa 

tuổi nhỏ) cũng có một số thuận lợi nhất định theo như đánh giá của các nhà sư phạm 

Việt Nam và nước ngoài (tài liệu hướng dẫn Tăng cường năng lực sư phạm cho 

giảng viên các trường đào tạo giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên 

nghiệp, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - 2010), biểu hiện cụ thể như sau:  

 Do đã có sự trưởng thành trong nhận thức mà người học bắt tay vào học tập 

với các mục tiêu và động cơ mạnh mẽ hơn, đây chính là ưu thế nếu so sánh với việc 

học đàn Piano ở lứa tuổi nhỏ (việc phải làm đi làm lại một động tác dễ gây nên sự 

nhàm chán và không tập trung).  Khả năng cảm thụ âm nhạc cũng là một lợi thế to 

lớn khác, do đã có một trình độ kiến thức âm nhạc nhất định nên người học có thể 

dễ dàng cảm nhận được những mối liên hệ về thang âm, điệu thức, hợp âm, tiết tấu, 

tính chất âm nhạc…; điều này sẽ giúp cho việc nắm vững và ghi nhớ bản nhạc được 

nhanh và lâu bền hơn. 

 Đối tượng học lớn tuổi hiểu được lý do vì sao họ phải học trước khi tiếp cận 

với một vấn đề mới nên sẽ xây dựng được phương pháp học tập hiệu quả, biết cách 

đặt ra những mục tiêu trong từng giai đoạn khác nhau nhằm hướng tới việc duy trì 

và sử dụng những gì mà họ đã học được tốt hơn và lâu dài hơn; sẽ đầu tư năng 

lượng để tìm kiếm những ích lợi mà họ có thể có được thông qua học tập và những 

bất lợi nếu họ không học về vấn đề này. 
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b/ Yêu cầu về phẩm chất  

Luật Giáo dục khẳng định: “...đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo 

đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp 

tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc” (Điều 39, Luật Giáo dục, 2005). 

Cụ thể trong lĩnh vực âm nhạc, ngoài những năng lực và phẩm chất của 

người học đã nêu trên, còn có những yêu cầu về phẩm chất thể hiện qua các mặt 

sau:  

- Khả năng sáng tạo. 

- Hứng thú, động lực trong học tập.  

- Khả năng tập trung cao. 

- Trí tưởng tượng nhạy bén. 

- Sự khát khao thể hiện những tìm tòi sáng tạo. 

Những phẩm chất này gắn bó mật thiết với nhau, đòi hỏi giảng viên trong 

quá trình giảng dạy để đạt được mục tiêu đó phải hướng dẫn HSSV thực hiện tốt 

các nhiệm vụ sau: 

- Một là, cho người học tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật, rèn luyện óc 

quan sát, nghiên cứu, phân tích và đánh giá tác phẩm. 

- Hai là, thông qua các tác phẩm âm nhạc, gợi mở cho người học những giá 

trị thẩm mỹ, rèn luyện tai nghe và sự cảm nhận âm nhạc. 

- Ba là, trong quá trình lên lớp, giảng viên truyền đạt cho người học những 

kiến thức, kinh nghiệm để có thể nắm vững và làm chủ phương tiện đang sử dụng 

(đàn Piano), khai thác được mọi tính năng của cây đàn nhằm  giúp cho việc thể hiện 

tác phẩm trong quá trình luyện tập cũng như phục vụ cho mục đích học tập, nghiên 

cứu vào ngành học của mình trên cơ sở đảm bảo phối hợp hài hòa cả ba mặt: kỹ 
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thuật, cảm xúc, sáng tạo. Ba yếu tố này luôn song hành trong cả quá trình đào tạo, 

chúng bổ sung cho nhau và là nguyên tắc sư phạm cơ bản nhất. 

3.1.4. Tiêu chí về phương pháp giảng dạy 

Hiện nay, theo nghiên cứu của các nhà giáo dục học, trên thế giới có rất 

nhiều PPGD khác nhau, mỗi phương pháp có những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau 

và tùy từng đối tượng, môn học cũng như tiêu chí cụ thể để có thể áp dụng riêng lẻ 

từng phương pháp cũng như kết hợp một số phương pháp với nhau nhằm tăng 

cường các mặt mạnh, giảm thiểu các mặt hạn chế đưa đến nhiều lợi ích cho người 

học hơn nữa. Theo tác giả S. Hidalgo thống kê trong cuốn “Tips on how to teach 

effectively” tạm dịch là Cách thức dạy hiệu quả (Rex Book Store, Manila, 

Philippines, 1994), trên thế giới có đến 60 PPGD khác nhau được công nhận.  

Tuy nhiên phần lớn các phương pháp đều thống nhất những điểm cần được 

chú trọng trong thời đại hiện nay: 

- 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.  

Phương pháp sư phạm về âm nhạc cũng nằm trong hướng đi này giống như 

các PPGD khác. Giảng dạy bộ môn Piano phổ thông cũng như giảng dạy các bộ 

môn nghệ thuật khác cũng phải có được tính sáng tạo, tính thực tiễn và đào tạo tư 

duy nghệ thuật… Ngoài ra còn phải tính đến những đặc thù riêng của từng chuyên 

ngành nói riêng cũng như trong tổng thể ngành âm nhạc nói chung. Nếu các giáo 

trình cũng như PPGD không nắm bắt được các tiêu chí chung và riêng thì sẽ không 

đạt được mục đích đề ra.  
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3.2. Đề xuất hướng xây dựng những giáo trình riêng cho từng chuyên 

ngành khác nhau 

Piano phổ thông có điểm khác căn bản với Piano chuyên ngành ở chỗ: đối 

tượng tiếp nhận thông tin khác nhau, thậm chí có cách biệt về mặt trình độ, tuổi tác. 

Do đó giảng viên cũng phải áp dụng những phương pháp khác nhau để đạt được yêu 

cầu mong muốn. Nếu chỉ áp dụng một giáo trình chung cho các chuyên ngành thì 

hiệu quả học tập không cao, sẽ xảy ra trường hợp đối với đối tượng này bài rất dễ 

nhưng với đối tượng khác thì lại không đơn giản, có thể không vượt qua được (đối 

với nhiều chuyên ngành, chơi Piano là rất khó, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 

năng khiếu, trình độ, tuổi tác, chuyên ngành đang học…).  

Mỗi chuyên ngành đòi hỏi những kỹ năng âm nhạc khác nhau nên yêu cầu về 

chương trình cũng như mục đích giảng dạy phải thay đổi hướng tới thực tế. Vì vậy 

yêu cầu đặt ra là chương trình giảng dạy Piano phổ thông phải đi sát thực tế với đòi 

hỏi đặc thù của từng chuyên ngành. Có như vậy thì Piano phổ thông mới có thể 

mang lại lợi ích thiết thực, giúp người học có thêm những kiến thức bổ trợ cho 

chuyên môn chính của họ. Mặt khác điều này cũng sẽ là động lực thúc đẩy HSSV tự 

giác luyện tập môn Piano. 

Mỗi một giảng viên đều xây dựng những mục tiêu giảng dạy đối với từng đối 

tượng học cũng như mỗi học viên đều có những mục đích, động cơ đối với việc học 

đàn Piano. Vì vậy, chương trình giảng dạy luôn phải có sự điều chỉnh phù hợp với 

nhu cầu của người học; Nhạc viện hoàng gia Mỹ (RAC) - the Royal American 

Conservatory trong chương trình giảng dạy Piano phổ thông đã xây dựng các mục 

tiêu về trình độ Piano cho từng chuyên ngành như sau: 

- Sinh viên Thanh nhạc khi hoàn thành chương trình học sẽ có đủ kỹ năng 

Piano để nắm vững các bè Thanh nhạc, đàn được phần đệm các tác phẩm và trong 

trường hợp cần thiết có thể dịch giọng phần đệm cho phù hợp với giọng hát thực tế. 
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- Sinh viên học các nhạc cụ khác khi tốt nghiệp sẽ được trang bị đủ kỹ năng 

Piano để có thể chơi trên đàn các phần bè của dàn nhạc giúp cho việc kiểm soát và 

nắm vững tác phẩm; có thể đàn phần đệm Piano hỗ trợ cho học sinh trong quá trình 

giảng dạy sau này. 

- Sinh viên ngành Sư phạm âm nhạc kết thúc chương trình học sẽ có đủ kỹ 

năng Piano để có thể thị tấu phần đệm và các bè giai điệu trong dạy hát tập thể, đặt 

được công năng phần đệm và dịch giọng phần đệm phù hợp với giọng hát của người 

học, có thể ứng tác các đoạn nhạc phục vụ cho giảng dạy. 

- Sinh viên ngành Sáng tác, Lý luận âm nhạc có trình độ Piano vững vàng để 

hỗ trợ trong quá trình sáng tác và trong thể hiện các tác phẩm viết ra, nắm vững 

kiến thức âm nhạc thông qua Piano (các bài tập trên đàn Piano cung cấp cho người 

học những kiến thức về Lý thuyết âm nhạc: cấu trúc các quãng, tiết tấu, hòa thanh, 

thể loại và hình thức âm nhạc…; Lịch sử âm nhạc: tác giả, tác phẩm, phong cách 

sáng tác trong từng thời kỳ và giai đoạn…; Thẩm mỹ nghệ thuật: chủ đề tư tưởng 

của tác phẩm, sự cảm nhận và đánh giá về tính nghệ thuật, tính thẩm mỹ…) 

Chương trình giảng dạy môn Piano phổ thông tại trường âm nhạc Stuttgart – 

Musikhochschule Stuttgart (Đức) xây dựng các tiêu chí về trình độ Piano cần trang 

bị nhằm đáp ứng cho các công việc ở các lĩnh vực khác nhau, cụ thể là: 

- Trang bị kỹ năng thực hành Piano cho người học nhằm mục đích sử dụng 

như là phương tiện hỗ trợ hiệu quả trong công việc giảng dạy sau này (giảng viên 

Thanh nhạc hay nhạc cụ có thể sử dụng Piano để hỗ trợ cho sinh viên trong quá 

trình lên lớp - đệm các Lied, Sonata, Concerto…) 

- Trang bị kỹ năng Piano giúp người học có thể tham gia trong các dàn nhạc, 

nắm vững phần Piano trong các tác phẩm hòa tấu nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa 

các bè cùng làm việc hiệu quả. 
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- Trang bị kỹ năng Piano làm phương tiện phục vụ đắc lực trong lĩnh vực 

nghiên cứu (chú trọng khả năng thị tấu, không đặt nặng vấn đề thực hành biểu diễn). 

Nhằm hướng đến một phương pháp đào tạo thống nhất và khoa học để nâng 

cao chất lượng đào tạo, phù hợp cho mục đích và yêu cầu của từng ngành học; trên 

cơ sở có sự tham khảo nội dung chương trình giảng dạy ở các nhạc viện, chúng tôi 

có đề xuất về chương trình giảng dạy môn Piano phổ thông như sau:  

  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 (tạo cơ hội cho người học được tiếp cận với nhiều thể loại âm nhạc, nhiều 

trường phái với những ngôn ngữ biểu hiện phong phú và đa dạng). 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.  

 Tính chất “mở” có nghĩa là không áp dụng nội dung giảng dạy của từng năm, 

từng bậc học một cách máy móc và cứng nhắc mà phải tùy vào trình độ, năng lực 

của từng cá nhân người học, tùy vào từng đặc thù chuyên ngành để giảng viên xây 

dựng những nội dung nhiệm vụ học tập phù hợp. Công việc này khá là phức tạp, do 

thời gian đào tạo không được xuyên suốt cả quá trình học, trình độ của người học 

cũng không đồng nhất, còn nhiều hạn chế mà lượng kiến thức truyền đạt là phong 

phú nên giảng viên phải phối hợp nhiều phương pháp trong quá trình lên lớp; chú 

trọng nhiều đến việc hướng dẫn, gợi mở, tạo cho người học ý thức làm việc độc lập; 

khuyến khích việc chủ động nêu ra câu hỏi, tạo cho người học sự tích cực tư duy, 

thói quen làm việc độc lập, có thể tự mình tìm ra phương án giải quyết về mặt kỹ 

thuật cũng như về mặt xử lý tác phẩm.  

  Trong quá trình lên lớp giảng viên có thể linh động trong yêu cầu đối với 

người học như không bắt buộc phải đàn hết toàn bộ tác phẩm (có những bài tập chỉ 

yêu cầu đàn đúng chủ đề), không cần phải đàn đúng tốc độ, không nhất thiết phải 



90 

 

thuộc lòng nhưng trong quá trình tập luyện phải kết hợp nghe đĩa để có sự cảm nhận 

chính xác về phong cách và thể loại tác phẩm...  

  Ngoài những kỹ thuật cơ bản làm nền tảng ban đầu (phần cứng) thì tuỳ theo 

từng chuyên ngành, từng đối tượng cụ thể mà có sự vận dụng linh hoạt, bổ sung bài 

vở phù hợp với yêu cầu và mục đích học tập của người học (phần mềm). 

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

 a/ Mục tiêu và yêu cầu 

 Để phục vụ hiệu quả cho việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu, bắt buộc 

người học phải tiếp xúc nhiều với các thể loại tác phẩm, rèn luyện kỹ năng thị tấu, 

đọc tác phẩm nhanh. Do thời gian học đàn Piano là có hạn nên học viên để có thể  

đạt đến mục tiêu được trang bị nhiều kỹ năng Piano thì không thể áp dụng quy trình 

học theo kiểu tuần tự nâng dần trình độ, không nhất thiết phải trải qua đủ các thể 

loại tác phẩm ở các giai đoạn, các thời kỳ, mà điều cần quan tâm ở đây đó là tạo cho 

người học có nhiều cơ hội tiếp cận các tác phẩm đa dạng trong cấu trúc và ngôn ngữ 

âm nhạc... Sau năm học đầu tiên, người học phải được làm quen với Pedal, tiếp xúc 

với các tác phẩm của Chopin, Debussy...(chọn các tác phẩm đơn giản hay chỉ yêu 

cầu đàn các trích đoạn).  

 Tại HVANQGVN, HSSV ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy lên lớp môn Piano 

phổ thông với các nội dung về thể loại tác phẩm như sau: 

 - Bài kỹ thuật (Gamme, Etude, Phức điệu...) 

 - Tác phẩm lớn (Sonate, Rondo, Variation...) 

 - Bài tự do (Romance, Valse, Nocturne, Balade...) 

 - Bài Việt Nam (các tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam) 

 Tuy nhiên đối với 2 thể loại cuối (bài tự do và bài Việt Nam) chỉ yêu cầu thể 

hiện trong các kỳ thi tốt nghiệp. Các thể loại trên được tập trung ở hai dòng chính là 
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Cổ điển và Lãng mạn. Cũng có những trường hợp HSSV khá được làm quen với 

các tác phẩm của M.Ravel, B.Bartok, C.Debussy, S.Rachmaninoff, S.Prokofiev... 

nhưng không phổ biến. 

  Ví dụ 8: D.Kabalevski, Valse Lente ô nhịp 1 đến 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vì vậy, mục tiêu hướng đến của việc xây dựng giáo trình mới môn Piano phổ 

thông cho các ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy là tạo cơ hội cho người học được 

tiếp cận với nhiều thể loại tác phẩm có ngôn ngữ và phong cách âm nhạc hiện đại 

với các thủ pháp sáng tác khác nhau và ngôn ngữ thể hiện đa dạng phong phú, 

chẳng hạn như được làm quen với các sáng tác của Karlheinz Stockhausen (1928), 

nhạc sĩ người Đức, viết các tác phẩm cho Piano: Clusters với những âm thanh mạnh 

và dữ dội; John Cage (1912 – 1992), nhạc sĩ người Mỹ,  đã sáng tạo ra cách chơi 

đàn Piano rất nổi tiếng “Piano  préparé” với kiệt tác Amores…, chứ không chỉ đơn 

thuần học kỹ năng đánh đàn và càng không nên chỉ làm quen với âm nhạc Cổ điển.  

 b/ Những nội dung cần bổ sung 

 Kỹ năng thị tấu cho HSSV các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác và Chỉ huy là 

không thể xem nhẹ, nội dung này nhất thiết phải được bổ sung vào giáo trình, được 
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tiến hành sau khi người học đã được trang bị những kỹ năng cơ bản về đàn Piano. 

Theo quan điểm của các nhà sư phạm Piano trên thế giới (Leonhard Deutsch, Piano 

guided sight – reading, 1950), thị tấu là một kỹ năng cần thiết giúp cho người học 

có được kiến thức âm nhạc nhanh nhạy. Rèn luyện khả năng thị tấu không có gì đi 

ngược với quan điểm luyện tập kỹ các tác phẩm mà ngược lại, khả năng đọc tốt sẽ 

rất hữu ích trong quá trình hoàn thiện tác phẩm cũng như tạo cho người học có 

nhiều động lực để thể hiện tác phẩm có hiệu quả. Đối với những người học Piano 

như là một chuyên ngành phụ, việc rèn luyện kỹ năng thị tấu có ý nghĩa tích cực, là 

yêu cầu bắt buộc vì điều này sẽ giúp cho việc phát triển kiến thức âm nhạc. Để chơi 

một tác phẩm Piano chính xác cần đến sự phối hợp của cả tai, mắt và đôi tay. Kỹ 

năng đọc tác phẩm nhanh sẽ giúp người chơi đàn nghiệp dư mở rộng khả năng âm 

nhạc, phát triển tư duy phán đoán, suy xét theo hướng nhanh nhạy và bền vững.  

 Cũng theo quan điểm của Leonhard Deutsch, cách hiệu quả nhất giúp học viên 

phát triển kỹ năng đọc nhanh đó là phải có sự phối hợp giữa thầy và trò trong quá 

trình làm việc. Thầy giáo giữ vai trò dẫn dắt và học viên được hướng dẫn đàn theo; 

khi cùng hòa đàn, người dạy sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể; thông qua nguyên tắc 

hợp tác, học viên kết hợp được các kỹ năng lắng nghe, cảm nhận và chơi đàn cùng 

một lúc. Học đàn Piano đòi hỏi phải có đôi tai nhạy cảm, “nghe” là một phần quan 

trọng trong việc tìm hiểu cách tái tạo âm thanh và là một yêu cầu bắt buộc trong quá 

trình học tập. Thông qua việc lắng nghe và cảm nhận  tính chất của từng nốt nhạc, 

đoạn nhạc…người học có thể tìm được cách giải quyết các vấn đề trong xử lý tác 

phẩm. 

 Để đọc được một tác phẩm mới cần đến sự thực hành và kinh nghiệm, kỹ năng 

thị tấu trang bị cho học viên những kinh nghiệm này. Khi chơi đàn cùng với học 

viên, giảng viên có thể kiểm soát phương pháp luyện tập của người học giúp cho 

người học khi thực hành sẽ thể hiện chính xác hơn. 
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 Tóm lại, để phát triển được kỹ năng đọc tác phẩm nhanh, người học cần trang 

bị thói quen tiếp cận tác phẩm âm nhạc bằng tư duy, nghiên cứu bài thật kỹ trước 

khi vỡ bài, nắm được các ký hiệu, các thuật ngữ âm nhạc, có kiến thức về phân tích 

tác phẩm (hiểu được cấu trúc, hình thức, phân câu, phân đoạn, cao trào từng đoạn, 

cao trào cả bài…). Khi thị tấu có thể không đàn hết toàn bộ tác phẩm mà chỉ đàn 

những phần chính (chủ đề 1, chủ đề 2, phần phát triển…), cũng như có thể không 

nhất thiết phải đàn đủ hết các nốt của từng hợp âm mà chỉ chú ý tới màu sắc hoà 

thanh. 

 Đối với chuyên ngành Chỉ huy, ngoài những yêu cầu như đã nói ở phần trên 

(yêu cầu thị tấu nhanh, yêu cầu được làm quen với nhiều thể loại và phong cách...) 

trong nội dung chương trình học phải tăng cường các tác phẩm Cổ điển, phần 

hòa tấu 4 tay và đặc biệt phải chú ý đến kỹ năng đọc tổng phổ. Điều này sẽ rất có 

ích cho người học trong rèn luyện khả năng nghe và nhìn chính xác nhiều bè (nhiều 

tác phẩm viết cho dàn nhạc như các bản Giao hưởng, Concerto thường được thu 

gọn cho 4 tay trên đàn Piano). 

 3.2.2. Đối với chuyên ngành Thanh nhạc  

 a/ Mục tiêu và yêu cầu 

 Người tốt nghiệp Piano phổ thông có thể tự đệm đàn luyện thanh, tự vỡ bài 

hoặc có thể chơi phần đệm piano trong các Romance, Aria đơn giản…hoặc tự đệm 

các bài ca khúc Việt Nam. 

 Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần lựa chọn các bài tập Piano là những 

tác phẩm có giai điệu đẹp như một bài ca: giản dị, dễ nghe, dễ nhớ, giàu cảm xúc; 

tạo cơ hội cho người học làm quen với các tác phẩm có cấu trúc cân đối hoàn chỉnh 

với giai điệu du dương, âm hình bè đệm mang tính biểu cảm cao nhằm tạo nên sự 

gần gũi với đặc thù của bộ môn Thanh nhạc.  

  b/ Những nội dung cần bổ sung 
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Tại một số nhạc viện nước ngoài trong chương trình giảng dạy Piano phổ 

thông cho chuyên ngành Thanh nhạc có sử dụng các tác phẩm Thanh nhạc kinh điển 

biên soạn lại cho đàn Piano nhằm mục đích tạo sự gắn kết giữa Piano và Thanh 

nhạc và gây được hứng thú đối với người học.  

 Ví dụ 9: E.Grieg, Solveig's Song, nhịp 1 đến 16 

 

 Hiện nay, một số cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong nước cũng đã 

xây dựng nội dung chương trình môn Piano phổ thông cho chuyên ngành Thanh 

nhạc (ngoài phần kỹ thuật cơ bản, bổ sung thêm phần hòa tấu 4 tay, các tác phẩm 

Thanh nhạc có phần đệm Piano), tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa thật sự thuyết 

phục. Thiết nghĩ, việc bổ sung các tác phẩm Thanh nhạc kinh điển chuyển soạn 

cho Piano là một yếu tố quan trọng mà chúng ta nên lưu ý khi xây dựng giáo trình 

Piano phổ thông cho chuyên ngành Thanh nhạc. Việc chơi trên đàn Piano tác phẩm 

của các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới ngoài mục đích "gắn kết" như đã nêu trên còn 

hướng tới vấn đề rèn luyện cho người đàn cách nghe và xử lý câu nhạc, đoạn nhạc 

một cách tinh tế giống như tư duy khi hát (cách “phát âm” từng nét nhạc, cách “lấy 
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hơi” theo từng câu nhạc…). Ngoài ra, thời gian luyện tập bài vở của sinh viên 

Thanh nhạc không quá nhiều như đối với các chuyên ngành khác nên giảng viên 

Piano phổ thông cần đẩy nhanh tiến độ học bằng cách giao một số lượng bài nhất 

định cho sinh viên tự làm việc và chỉ kiểm tra vào cuối đợt học.  

Nhấn mạnh về sự gắn kết và bổ trợ kiến thức giữa Piano và Thanh nhạc, 

F.Chopin - nhạc sĩ, nghệ sĩ Piano thiên tài thời kỳ Lãng mạn - luôn đề cao việc tạo 

ra tiếng đàn legato đẹp như giọng hát trong thể hiện tác phẩm (J.P. Casarotti, 

Chopin, the piano teacher, wwww forte-piano-pianissimo.com/Chopin the 

teacher.html). Chopin đã từng khuyên học trò của mình không nên tập đàn quá 

nhiều mà cần phải dành thời gian học hát và nghe những ca sĩ nổi tiếng trình diễn để 

khi chơi đàn sẽ biết cách chủ động trong phối hợp bàn tay với cổ tay, cánh tay và 

vai nhằm tạo ra tiếng đàn có sức biểu cảm; biết được cách phân câu cho một giai 

điệu; biết cách sử dụng cổ tay của mình như cách một ca sĩ hít thở khi trình bày một 

giai điệu. Bởi vì ông cho rằng, việc phân câu hỏng như một diễn giả đọc diễn văn 

bằng thứ ngôn ngữ mà bản thân không hiểu, chỉ học thuộc lòng nên có thể sẽ dẫn 

đến tình trạng không chỉ nuốt các âm tiết mà còn dừng lại ở giữa một từ…; một 

nhạc công nếu phân câu sai, cho thấy âm nhạc không phải là tiếng mẹ đẻ của anh ta 

mà là một thứ tiếng ngoại quốc mà anh ta không hiểu nên cũng giống như diễn giả 

nói trên, không thể tạo ra bất kỳ hiệu quả nào đối với người nghe. 

Tài liệu Thinking as you play tạm dịch là Tư duy trong thể hiện của Sylvia 

Coast do Nhà xuất bản Indiana University ấn hành năm 2006, cũng đề cập đến sự 

kết hợp giữa Thanh nhạc và Piano trong quá trình tiếp cận một tác phẩm mới, đó là 

cần phải luyện tai nghe bằng cách hát các bè để nắm vững tác phẩm, để xử lý từng 

câu nhạc khi đàn có cảm xúc, tinh tế như khi hát. Đây chính là yêu cầu, nhiệm vụ 

mà học viên phải thực hiện trong quá trình tiếp cận một tác phẩm âm nhạc bởi vì 

người học cần phải biết những gì mình sẽ đàn; ngoài ra, việc chơi trên đàn những 

giai điệu đã quen thuộc với tai nghe sẽ tạo được hứng thú cho người học, làm cho 
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việc “khai phá” tác phẩm trở nên dễ dàng hơn đặc biệt trong giai đoạn bắt đầu học 

đàn. 

  Trở lại vấn đề bổ sung các tác phẩm Thanh nhạc kinh điển nước ngoài vào 

chương trình giảng dạy, thiết nghĩ cũng cần đưa vào giáo trình các ca khúc Việt 

Nam có phần đệm Piano hoặc các chuyển soạn cho đàn Piano các sáng tác nổi tiếng 

của nhạc sỹ Việt Nam viết cho Thanh nhạc qua các thời kỳ. Thông qua việc thể hiện 

các tác phẩm Thanh nhạc Việt Nam trên Piano, người học sẽ có được những gợi ý 

trong việc lựa chọn âm hình bè đệm phù hợp với tính chất âm nhạc dân tộc trong 

quá trình đệm hát trên cơ sở thể hiện tính biểu cảm cao. 

 Ví dụ 10: Nguyễn Đình Thi, Người Hà Nội, nhịp 14 đến 18 

 

 Để đáp ứng cho công việc luyện thanh và định vị âm chuẩn cho các đối tượng 

học Thanh nhạc, giảng viên Piano phổ thông cần tăng cường các bài luyện Gam và 

Etude trong chương trình giảng dạy. Thông qua việc thường xuyên luyện Gam, kỹ 

thuật ngón bấm của người học được phát triển liên tục tạo được sự phát triển đồng 
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đều các yếu tố để làm nên chất lượng âm thanh. Kỹ thuật Gam không chỉ giúp cho 

việc nâng cao chất lượng âm thanh, mà còn gắn với rèn luyện tai nghe, xác định tốt 

cao độ âm chuẩn, trường độ, tiết tấu, nhịp, tốc độ, sắc thái, góp phần phát triển khả 

năng thể hiện cảm xúc âm nhạc của người học.  

 Tuy nhiên trong quá trình tập luyện, không nhất thiết phải đàn đủ các dạng kỹ 

thuật khác nhau (không cần phải đàn đủ các dạng: cách quãng 3 hay quãng 6 mà có 

thể chỉ đàn một dạng cách quãng 8) và không cần phải đàn ở tốc độ nhanh mà yêu 

cầu ở đây là phải đàn chuẩn xác, nắm vững kỹ thuật chạy ngón để có thể tự luyện 

tập. Để hỗ trợ cho dịch giọng 1/2 cung trong luyện thanh trên đàn, cần phải làm 

quen với các Gam có đầy đủ dấu hóa.  

 Cùng với Gam, Etude cũng là một thể loại có ý nghĩa quan trọng trong việc 

giải quyết những vấn đề về kỹ thuật. Thông qua luyện Gam và Etude, những kỹ 

thuật diễn tấu cơ bản được đặt nền móng vững chắc (ví dụ 11 - Phụ lục 1.10. Gam C 

major) 

  Ngoài giờ lên lớp trang bị kỹ năng chơi Piano, cần phải có giờ học thị tấu 

riêng; tăng cường rèn luyện thị tấu đơn giản trong nội dung giảng dạy. Giảng viên 

cần hướng dẫn cho người học cách thức nghiên cứu, phân tích kỹ tác phẩm trước 

khi thể hiện; tìm ra được những đoạn giống nhau trong tác phẩm cũng như tìm được 

cách khắc phục những vấn đề về kỹ thuật… Ngoài ra, để đáp ứng cho đặc thù 

chuyên ngành Thanh nhạc, người học phải được rèn luyện các kỹ năng để có thể 

dịch giọng một cung và nửa cung.  

Bổ sung môn Opera – Clavir vào chương trình đào tạo nhằm trang bị những 

kỹ năng cần thiết để học viên có thể tự chơi trên đàn Piano từng trích đoạn Opera. 

Môn học này còn khá mới mẻ đối với các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp 

trong nước nhưng lại rất cần thiết đối với bất cứ ai học Thanh nhạc. Việc thể hiện 

trên đàn Piano các Aria trích từ các vở nhạc kịch sẽ giúp người học có được một cái 

nhìn tổng thể về tính chất âm nhạc cũng như giá trị nghệ thuật của tác phẩm, hiểu 

được các nhân vật; điều này sẽ rất có ích, giúp cho việc thể hiện và xử lý tác phẩm 
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đạt hiệu quả. Ngoài ra, các tác phẩm Opera được chuyển soạn lại cho đàn Piano 

cũng rất hữu ích trong quá trình tập luyện của các ca sĩ (giúp cho việc nắm vững 

được các bè của các nhân vật và phần đệm của dàn nhạc).  

 Thực tế đào tạo hiện nay tại các trường âm nhạc chuyên nghiệp là phần lớn 

người học chưa phát huy được những gì đã học để phục vụ cho học tập. Chẳng hạn 

như người học chuyên ngành Sáng tác hiếm khi viết được tác phẩm cho đàn Piano 

đạt hiệu quả cao, phần lớn vẫn còn rất lúng túng trong việc lựa chọn âm hình bè 

đệm cho phù hợp với giai điệu. Người học chuyên ngành Thanh nhạc không thể tự 

đệm hát… 

  Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi có suy nghĩ là nên đưa học phần về Phương 

pháp đệm vào chương trình giảng dạy (chủ yếu là dành cho các đối tượng học 

Thanh nhạc). Với mục đích là giới thiệu kỹ năng đệm đàn một cách khái quát, mục 

tiêu hướng đến của học phần là tạo cơ hội cho học viên được làm quen với một số 

thể loại tác phẩm Thanh nhạc kinh điển nước ngoài thời kỳ Cổ điển và Lãng mạn 

(các romance, aria đơn giản của V.A.Mozart, L.V.Beethoven, F.Schubert, 

R.Schumann, F.Chopin, F.Mendelssohn, P.Tchaikovsky, M.Glinka...); hiểu được sự 

kết hợp giữa phần bè Piano và giai điệu chính để có thể đảm đương được phần đệm 

Piano của tác phẩm trong quá trình luyện tập. 

 Ví dụ 12: F.Shubert, Tauschung, nhịp 1 đến 10 
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 Thông qua học phần này, người học cũng sẽ được làm quen với phần đệm các 

ca khúc của nhạc sĩ Việt Nam; được trang bị những kiến thức cơ bản về cách đệm 

hát để có thể tự soạn phần đệm đơn giản cho những ca khúc Việt Nam không có 

phần đệm Piano (không yêu cầu người học phải đệm hay nhưng phải biết chọn hòa 

thanh và facture âm hình đệm phù hợp). 

 Học phần này có thể xem như là một gợi ý có tính hỗ trợ và tham khảo với 

mục đích làm cho việc học tập môn Piano phổ thông có ý nghĩa thực tiễn, gắn với 

yêu cầu thực tế của từng chuyên ngành. Sau khi học sinh đã học qua những kỹ thuật 

cơ bản về cách chơi đàn Piano, bắt đầu khoảng từ năm thứ 3 của bậc trung cấp trở 

đi nên được học về cách soạn đệm.  

 Để thực hiện được công việc này đòi hỏi phải biên soạn, nghiên cứu một 

chương trình giảng dạy riêng. Trước tiên cần phân biệt rõ có 2 dạng đệm đàn: 

 Thứ nhất là đệm cho đàn hoặc hát theo đúng nghĩa chính thống, sử dụng phần 

đệm có sẵn của nhạc sỹ sáng tác. Với dạng này người học chỉ cần có trình độ kỹ 

thuật tay đàn trong một chừng mực nhất định, thích ứng với yêu cầu đòi hỏi của tác 

phẩm cần đệm là có thể làm quen và xử lý được. Trong quá trình học, người học có 

thể làm quen với dạng này qua các giờ hòa tấu.  

 Dạng thứ hai là đệm đàn mà không có phần đệm viết sẵn, thực tế là phần lớn 

các tác phẩm Thanh nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam đang được sử dụng trong 

chương trình đào tạo không có phần đệm Piano. Vì vậy, có kỹ năng đệm đàn tốt sẽ 

làm tăng giá trị nghệ thuật của tác phẩm, tạo được xúc cảm cho người hát. Tuy 

nhiên, đây lại là công việc phức tạp mà học viên chưa từng đuợc làm quen. Công 

việc này đòi hỏi người đệm đàn ngoài khả năng kỹ thuật tay đàn của mình còn phải 

sử dụng đến kiến thức hòa thanh kết hợp với những tìm tòi sáng tạo của bản thân. 

 Hiện nay HSSV Thanh nhạc đã được học kỹ thuật đàn Piano, được học về hòa 

thanh. Vì vậy, mục đích của giáo trình là cần xây dựng những hướng dẫn để người 

học biết kết hợp những yếu tố đó (từ cách phối âm cho đến việc lựa chọn được âm 
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hình phần đệm phù hợp với tính chất âm nhạc trong từng tác phẩm), đưa ra những 

gợi ý để trên cơ sở đó người học có những sáng tạo riêng trong công việc đệm đàn.  

Sự trợ giúp của cây đàn Piano – một nhạc cụ cổ điển rất phong phú và sinh 

động trong khả năng thể hiện và diễn tấu với một âm vực rộng, đã góp phần đáng kể 

trong việc tạo ra những âm hình bè đệm. Âm hình đệm giúp cho giai điệu nổi bật 

lên, làm sáng tỏ nội dung và tính chất âm nhạc, đồng thời làm cho việc biểu diễn 

giai điệu được dễ dàng hơn: 

- Giai điệu mang tính chất vũ khúc và trữ tình (Valse) thì phần âm hình đệm 

phải làm rõ nhịp điệu ¾ (tức là trong 1 ô nhịp gồm có 1 phách mạnh và 2 phách 

yếu. Phần đệm phải phụ họa đúng công năng hòa thanh, bám sát giai điệu. 

Ví dụ 13: F.Chopin, Ước vọng, nhịp 1 đến 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhưng cũng với giai điệu được viết ở nhịp ¾, có thể sử dụng âm hình bè 

đệm khác nhằm tạo sự thay đổi về sắc thái và tính chất âm nhạc. Ở ví dụ 14, giai 

điệu dàn trải, tình cảm thiết tha nên tiết tấu bè đệm đã có sự thay đổi để phù hợp với 

tính chất âm nhạc, thể hiện được tính biểu cảm cao. 

Ví dụ 14: J.Brahms, Love song, nhịp 1 đến 10 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một dạng khác của sự thay đổi âm hình đệm (giai điệu vẫn ở nhịp ¾) – sắp 

xếp hợp âm theo chiều dọc của nốt giai điệu (hợp âm “cột đèn”), lối tiến hành này 

thường được sử dụng minh họa cho giai điệu có tính chất ngâm ngợi, trang nghiêm 

và huy hoàng. 

Ví dụ 15: F.Liszt, Dear love, thou’rt like a blossom, nhịp 1 đến 11 
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Tuy nhiên, không phải nhịp ¾ luôn được các nhạc sĩ sử dụng để thể hiện nét 

nhạc mang tính vũ khúc, du dương, trữ tình hoặc chậm rãi, ngợi ca…mà trong một 

số trường hợp còn thể hiện tính chất âm nhạc kịch tính, cao trào, dồn dập, vì vậy âm 

hình bè đệm cũng có sự biến hóa tương ứng.  

Ví dụ 16: Ciro Pinsuti, Bedouin love song, nhịp 6 đến 11 

 

Như vậy, các cách thể hiện phần đệm khác nhau phải phù hợp với sắc thái 

âm nhạc và nội dung của tác phẩm trên cơ sở không làm thay đổi tính chất của giai 

điệu mà chỉ làm sáng tỏ thêm nội dung giai điệu. 

 Một số tác phẩm Việt Nam như các bài dân ca được chuyển soạn lại cho đàn 

Piano trong giáo trình Phương pháp học đàn Piano do NGND Thái Thị Liên làm 

chủ biên và Tuyển tập các tác phẩm Việt Nam do Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành 

cũng là những gợi ý hết sức bổ ích đối với người học về cách thức tư duy về bè đệm 

các tác phẩm Việt Nam. Từ những tài liệu này mà người học sẽ được trang bị thêm 

những kiến thức về cách đệm đàn, cách lựa chọn âm hình thích hợp cho bè đệm, 

cách đặt hợp âm sao cho phù hợp về mặt logic, tạo được hiệu quả cao. 
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 Ví dụ 17: Thái Thị Liên, Trống cơm, nhịp 1 đến 7 

 

 Công việc soạn đệm đòi hỏi khả năng sáng tạo của người học rất nhiều, nó 

không có một khuôn mẫu nhất định và đòi hỏi ở người đệm phải có một phần tư 

duy sáng tạo. Với thời gian học tập không nhiều, mục đích của giáo trình là giới 

thiệu một cách khái quát những kỹ năng ban đầu của việc đệm đàn, đưa ra những 

hướng dẫn thật căn bản, những kỹ năng tối thiểu mở đường cho những sáng tạo về 

cách thức đệm đàn, tạo cho người học những tư duy cần thiết khi thể hiện phần đệm 

cho một tác phẩm, hướng dẫn cho người học cách thức đệm Piano một số ca khúc 

đơn giản.  

 Trong giảng dạy có thể kết hợp lên lớp theo từng nhóm từ 4 đến 5 học viên để 

người học có cơ hội quan sát học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau (chẳng hạn như từ một 

giai điệu cho sẵn, giảng viên sẽ giới thiệu các cách đệm khác nhau và học viên có 

nhiệm vụ thảo luận, lựa chọn cách đệm phù hợp nhất hoặc cũng có thể trình bày 

một cách đệm khác trên cơ sở bảo đảm minh họa đúng tính chất âm nhạc của giai 

điệu đó). Chúng tôi tin rằng nội dung của  học phần này là cần thiết, có tác dụng hỗ 

trợ rất nhiều cho quá trình học tập vào chuyên ngành của người học.  

 3.2.3.  Đối với các nhạc cụ Giao hưởng 

 a/ Mục tiêu và yêu cầu 
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 Tại các nhạc viện châu Âu, vấn đề trang bị kỹ năng thực hành Piano cho các 

chuyên ngành thường hướng đến việc đáp ứng cho yêu cầu cụ thể của công việc sau 

này của người học, chẳng hạn như phục vụ cho công việc giảng dạy: giảng viên 

các chuyên ngành Giao hưởng trong quá trình lên lớp có trình độ Piano khá vững 

vàng để có thể tự đệm đàn cho học sinh các tác phẩm lớn có phần đệm Piano 

(Sonata, Concerto…); hoặc phục vụ cho công việc  biểu diễn: nghệ sĩ solist có 

kiến thức, cảm nhận tốt về Piano, nắm vững bè đệm để có thể cùng phối hợp làm 

việc hiệu quả… 

 Vẫn còn một khoảng cách khá xa về trình độ Piano của người học nếu so sánh 

giữa đào tạo của các nhạc viện nước ngoài với chương trình giảng dạy của các cơ sở 

đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam; vì vậy mục tiêu hướng đến của học phần 

Piano phổ thông ở đây là tạo cơ hội cho học viên các chuyên ngành nhạc cụ Giao 

hưởng được thực hành kỹ năng Piano nhiều hơn nhằm phục vụ cho các yêu cầu 

trong học tập cũng như trong công việc sau này:  

 - Nắm vững phần đệm Piano của các tác phẩm hòa tấu thính phòng 

 - Biết phân tích trên đàn các facture của phần đệm 

 - Có những kỹ năng cơ bản về hòa tấu với Piano (biết tự kiểm soát âm lượng 

giữa các bè một cách hợp lý nhằm đảm bảo cho các bè được thể hiện một cách hài 

hòa và sinh động, rèn luyện tính trách nhiệm và kỷ luật cao trong làm việc tập thể). 

  b/ Những nội dung cần bổ sung  

 Trên cơ sở đặc thù về tính năng của mỗi nhóm nhạc cụ khác nhau, giáo trình 

giảng dạy cần tăng cường một số thể loại sau:  

  Phần lớn là các nhạc cụ mang tính đơn bè hoặc có phức điệu nhưng không 

phức tạp về hình thức vì vậy cần nâng cao tư duy phức điệu. Cho HSSV làm quen 

với các tác phẩm Phức điệu nhằm rèn luyện khả năng nghe các bè độc lập, điều 

này sẽ giúp cho việc phát triển khả năng phân tích và  tổng hợp của trí nhớ.  
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 Chú trọng rèn luyện các hình thức tự soạn bài, thị tấu. Ngoài ra, tăng cường 

hình thức hòa tấu 4 tay vì kỹ năng hòa tấu là một trong những kỹ năng cần thiết 

cho các chuyên ngành Giao hưởng.  

  Bổ sung các tác phẩm có tiết tấu phức tạp (các thể loại nhạc mang tính 

ngẫu hứng cao như nhạc Jazz, Blues, Rock, Funk ...) đối với chuyên ngành Gõ. 

 Ví dụ 22: Arthur Penn, La Ballade de Bonnie and Clyde, nhịp 1 đến 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thường xuyên luyện tập các thể loại bài tập củng cố kỹ thuật như Gam, 

Etude để nâng cao kỹ thuật chạy ngón, tạo sự linh hoạt các ngón tay (hỗ trợ cho 

quá trình tập luyện chuyên ngành) và phát triển khả năng xác định âm chuẩn. 

  Tăng cường các tác phẩm mang tính hòa tấu thính phòng nhằm nâng cao 

xúc cảm và thẩm mỹ nghệ thuật. 

  Tóm lại, giáo trình giảng dạy môn Piano phổ thông không nhằm mục đích  

xây dựng các chuẩn mực, tiêu chí đánh giá đối với người học giống như các yêu cầu 

trong quy trình đào tạo Piano chuyên nghiệp. Mục đích hướng đến của giáo trình là 

trang bị kỹ năng Piano phù hợp với từng yêu cầu công việc khác nhau; tạo cơ hội 

cho người học được tiếp cận với nhiều thể loại tác phẩm mang phong cách, trường 
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phái và ngôn ngữ biểu hiện đa dạng khác nhau. Chúng ta chỉ sử dụng khoảng 50% 

giáo trình cơ bản của Piano chuyên nghiệp trong giảng dạy, còn lại phải có sự uyển 

chuyển, khéo léo trong vận dụng bài vở để đáp ứng cho yêu cầu mục đích học tập 

của người học ở từng chuyên ngành. 

3.3. Đổi mới phương pháp trong giảng dạy - học tập 

 Định nghĩa về PPDH theo quan điểm của giáo dục hiện đại, đó là: "Phương 

pháp dạy học là tổ hợp các cách thức hoạt động, quan hệ tương tác tích cực giữa 

giảng viên và học viên nhằm đạt được mục đích dạy học. Người học ở các độ tuổi 

khác nhau, tâm sinh lý khác nhau nên giảng viên có nhiệm vụ điều chỉnh phong 

cách dạy của mình, tạo được sự trao đổi thông tin, hình thành nhận thức về những 

nội dung đang được học và những thái độ có thể tác động tích cực lên học tập nhằm 

tạo được hiệu quả cao nhất trong giờ lên lớp..." [8; 88].  

 PPDH là hệ thống những hành động có mục đích của giảng viên, nhằm tổ 

chức hoạt động nhận thức và thực hành của người học. Nói cách khác PPDH đòi hỏi 

một sự tương tác không thể thiếu được giữa người dạy và người học với đối tượng 

nghiên cứu, mà kết quả của hoạt động này là quá trình lĩnh hội kiến thức của người 

học. Sơ đồ cấu trúc PPDH như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phương tiện 
của GV 

Hoạt động 
của HS 

Hoạt động  
của GV 

Mục đích 
của GV 

Phương tiện 
của HS 

Cơ chế 
vận động 

HS 

Mục đích 
đạt được 

Mục đích 
của HS 
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Hiện nay việc đổi mới PPGD đang là một đòi hỏi hết sức bức thiết trong 

công tác đào tạo. Nghị quyết Trung ương Đảng cũng đề cập: “...phải áp dụng những 

phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng 

tạo, năng lực giải quyết vấn đề” [22]. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII tiếp tục 

đưa ra những phương hướng chỉ đạo: “Phải đổi mới phương pháp giáo dục đào 

tạo... Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào 

quá trình dạy học” [23].  

Yêu cầu của xã hội đặt ra cho con người là phải phát huy không ngừng tính 

năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động, tự học hỏi để bắt kịp với yêu cầu phát triển 

ngày càng cao của đất nước. Việc đổi mới PPDH đòi hỏi giảng viên không ngừng 

tìm kiếm các PPDH mới, kết hợp khéo léo với các phương pháp truyền thống hiện 

có trên cơ sở 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.    

Các hoạt động đổi mới PPDH rất phong phú, đa dạng nhưng nhìn chung diễn 

ra trên các hướng sau: 

- 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. Chú trọng mối quan hệ hợp tác 2 chiều 

giữa thầy và trò trong dạy học: thầy tổ chức, hướng dẫn, cố vấn, trọng tài còn trò là 

chủ thể hoạt động. 

- 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). Chú trọng rèn 

luyện phương pháp học tập cho mọi đối tượng học. Tăng cường mối quan hệ giữa 

trí tuệ và tâm hồn, giữa tư duy và cảm xúc: dạy học phải tác động vào tình cảm, 

đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho người 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 [24] 
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Phương pháp quy nạp có nghĩa là đi từ cái riêng (chi tiết) đến nhận thức 

chung (tổng thể) nội dung của vấn đề nghiên cứu. Trong giờ học việc biểu diễn thị 

phạm cũng như sự giới thiệu và phân tích của giảng viên về hoàn cảnh ra đời của 

tác phẩm, cách thể hiện tác phẩm đó đúng với phong cách sáng tác của tác giả...giúp 

cho học viên đi từ những cảm nhận riêng lẻ đối với từng tác phẩm âm nhạc cụ thể 

đến một nhận định chung về đặc điểm sáng tác, phong cách âm nhạc của mỗi thời 

kỳ, mỗi trường phái, qua đó tìm ra cách giải quyết các vấn đề về kỹ thuật.  

Khi sử dụng phương pháp quy nạp, hoạt động của người dạy và người học 

diễn ra như sau: 

Giảng viên Sinh viên học sinh 

Cách 1: Giới thiệu các tài liệu nghe nhìn, 

biểu diễn thị phạm tác phẩm, thực hành 

từng đoạn với những yêu cầu về kỹ thuật 

khác nhau, dần dần dẫn dắt SVHS khái quát 

hóa, thấu hiểu các khái niệm, hình thành 

cách giải quyết vấn đề... 

    Nắm bắt các sự kiện riêng biệt, 

từ đó rút ra kết luận, khái quát hóa 

kiến thức... 

Cách 2: Đưa ra những tình huống cụ thể, 

yêu cầu SVHS suy nghĩ độc lập để đi từ 

những sự kiện riêng đến quan niệm chung 

và rút ra những kết luận khái quát. 

    Suy nghĩ từ những sự kiện để rút 

ra những kết luận khái quát, giải 

quyết vấn đề đối với một nhiệm vụ 

cụ thể. 

Phương pháp quy nạp là cần thiết và thường được sử dụng khá phổ biến 

trong quá trình giảng dạy những vấn đề liên quan đến việc hình thành những khái 

niệm mà nội dung chỉ có thể làm rõ bằng hình thức quy nạp. 

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 
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trình lên lớp nhanh chóng hơn, phát triển tư duy trừu tượng tích cực hơn. Khi sử 

dụng phương pháp suy diễn, hoạt động của người dạy và người học diễn ra như sau: 

Giảng viên Sinh viên học sinh 

     Trình bày những khái niệm, nhận 

định, quy luật chung, từ đó dần dần 

rút ra cách giải quyết trong những 

vấn đề khác nhau, những trường hợp 

riêng biệt và trong mỗi một  nhiệm 

vụ cụ thể. 

    Lĩnh hội những khái niệm, quy luật 

chung sau đó mới nắm bắt các hệ quả 

rút ra từ chúng. 

Để áp dụng có hiệu quả phương pháp này vào quá trình giảng dạy, giảng 

viên có thể thông qua những nguồn tư liệu nghe nhìn để giới thiệu những đặc điểm 

chung nhất, nổi bật nhất của một vấn đề cụ thể (đặc điểm sáng tác của một giai 

đoạn, yêu cầu kỹ thuật chung của một thể loại, phong cách thể hiện tác phẩm của 

mỗi thời kỳ âm nhạc...), và trên cơ sở đó người học sẽ có những tìm tòi, nghiên cứu 

và sáng tạo để rút ra những nhận định trong từng trường hợp cụ thể. 

* Những điểm cần chú ý: 

Hạn chế của phương pháp quy nạp là nó đòi hỏi nhiều thời gian khi tiếp cận 

một vấn đề mới; ít có khả năng phát triển tư duy trừu tượng bởi vì chủ yếu dựa vào 

kết quả đã có sẵn. 

Mỗi một phương pháp đều có thế mạnh riêng và không thể áp dụng cứng 

nhắc trong mọi trường hợp; trong quá trình dạy học cần có sự phối hợp một cách 

hợp lý giữa phương pháp quy nạp và phương pháp suy diễn nhằm tạo được hiệu quả 

cao nhất.  

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

 "Khi nghiên cứu nhiều mặt về cấu trúc hoạt động của con người, các nhà khoa 

học luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có yếu tố động cơ. Một hoạt động bất kỳ 
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chỉ có chất lượng và hiệu quả nếu con người có một động cơ rõ ràng, mạnh mẽ và 

sâu sắc, khơi dậy khát vọng hoạt động tích cực,sẵn sàng hiến dâng toàn bộ sức lực, 

vượt qua mọi trở ngại để tiến tới mục đích..." [24; 50]. Các phương pháp kích thích 

có thể phân làm 2 nhóm:  

  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. Như vậy có 

thể nói rằng trong quá trình dạy học, điều quan trọng là phải làm phát sinh những 

xúc cảm lành mạnh đối với hoạt động học tập.  

Phương pháp tạo ra sự thành công trong học tập: "Một trong những phương 

pháp hiện đại nhằm kích thích hứng thú học tập là tạo ra sự thành công trong học 

tập đối với những học sinh yếu kém" [25; 53]. Nếu không có những thành công 

trong hiện tại thì khó có thể vượt qua mọi trở ngại để đi đến thành công trong tương 

lai.  

Để làm được điều này, trong quá trình lên lớp, giảng viên phải biết cách sử 

dụng các phương pháp một cách khéo léo nhằm tạo ra những xúc cảm định hướng; 

chẳng hạn như thường xuyên đàn mẫu cho học viên nghe (theo cách đánh giá của 

các nhà chuyên môn: thị phạm là con đường ngắn nhất đưa người học đến với tác 

phẩm, gợi mở sự hình dung về tác phẩm), kết hợp với giảng giải và phân tích về nội 

dung, cấu trúc, hình thức, cách xử lý về kỹ thuật, cách phân câu, phân đoạn khi thể 

hiện một ý nhạc; giới thiệu và định hướng những tài liệu đọc, nghe, nhìn cần tham 

khảo. Điều này sẽ giúp cho người học cảm nhận tác phẩm một cách sâu sắc nhất, 

hình thành xúc cảm nghệ thuật khi tiếp cận tác phẩm.  

Để tạo được niềm vui, sự hứng thú 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. Điều quan trọng nhất là giảng viên phải luôn động viên, khích 

lệ trước mọi nỗ lực dù rất nhỏ bé của người học; thường xuyên hướng dẫn, gợi ý 

cách thức giải quyết vấn đề để người học có thể tiến hành làm việc độc lập. 
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* Những điểm cần chú ý: 

Tuy nhiên, giảng viên phải biết sử dụng các biện pháp hỗ trợ (các nguồn tư 

liệu nghe nhìn DVD, CD...) một cách hợp lý với mục đích bước đầu giúp người học 

có được sự hình dung về tác phẩm, hiểu được các yêu cầu trong xử lý đúng với 

phong cách và thể loại. Vì nếu lạm dụng quá mức cho phép hoặc là sẽ làm mất đi 

khả năng sáng tạo của người học, hoặc là sẽ gây ra sự nản chí do trình độ và khả 

năng tay đàn không đáp ứng kịp với mong muốn.  

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

  Quá trình dạy học không chỉ dựa vào hứng thú nhận thức mà còn dựa vào 

nhiều yếu tố khác, trong đó nghĩa vụ và trách nhiệm của SVHS đối với vấn đề học 

tập có ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa về nghĩa vụ và trách nhiệm được hình thành trên cơ 

sở sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. 

Xác định nhu cầu và động cơ kích thích hứng thú 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. 

Cụ thể như trong quá trình lên lớp, giảng viên trước hết phải phân tích cho 

người học thấy được ý nghĩa quan trọng, mục đích của việc học tập; phân tích  

những lợi ích gì sẽ thu được nếu duy trì một thái độ học nghiêm túc; đưa ra những 

yêu cầu, nhiệm vụ để cụ thể hóa nghĩa vụ của người học và giao cho họ thực hiện 

những yêu cầu đó; khen thưởng khi họ hoàn thành nhiệm vụ; kiểm tra việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao và chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm khi cần thiết. 

Những biện pháp này giúp các đối tượng học vượt qua mọi khó khăn và cảm 

nhận được niềm vui thành công trong học tập. Học đàn Piano đòi hỏi sự nỗ lực và 

bền bỉ trong luyện tập, do đó vấn đề giúp cho người học ý thức được nghĩa vụ và 

trách nhiệm của mình trong học tập, mà cụ thể ở đây là nhận thức được sự cần thiết 
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và tác dụng hỗ trợ rất lớn của đàn Piano đối với các ngành học cũng như đối với 

việc phát triển tư duy, cảm xúc âm nhạc là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ giúp học 

viên có động cơ học tập tích cực và lâu bền. 

 * Những điểm cần chú ý:  

Cần khen đúng mức tránh cho HSSV tính chủ quan cũng như phê bình, góp ý 

đúng mực trên tinh thần động viên, khích lệ người học trong mọi tình huống, mọi 

hoàn cảnh; tránh có những nhận định thành kiến, chủ quan gây ra những tác động 

tiêu cực đối với tâm lý học viên (không tin tưởng vào năng lực của bản thân…). 

Ngoài ra, giảng viên phải đưa ra những yêu cầu phù hợp với khả năng, điều kiện  

thực tế của học viên để họ có đủ khả năng thực hiện những nhiệm vụ đó.  

3.3.4. Phương pháp học theo nhóm  

Một số nhà giáo dục âm nhạc cho rằng trong lĩnh vực âm nhạc, hình thức lên 

lớp tốt nhất là một thầy, một trò bởi vì một khi thầy giáo hiểu rõ đối tượng thì sẽ xác 

định được chính xác nội dung và PPDH. Quá trình dạy học sẽ diễn ra tích cực và 

liên tục nên bảo đảm được tính hiệu quả. Điều đó có những mặt đúng, có những thế 

mạnh và lâu nay vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp nên có sự 

kết hợp với những PPDH khác để giờ lên lớp đạt được kết quả cao nhất.  

Theo quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, những cảm xúc, những kinh 

nghiệm đa dạng và phong phú thường nảy sinh trong quá trình giao tiếp giữa những 

người học với nhau vì vậy, việc tổ chức học nhóm là hết sức quan trọng. 

Dạy học theo nhóm (cần phải hiểu ở đây không phải dạy theo hình thức tập 

thể, mà là lên lớp cá nhân trước một nhóm để có sự quan sát, đóng góp ý kiến, học 

không thụ động) là một dạng của phương pháp dạy học tích cực. Khi dạy học theo 

nhóm các hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân người học được tổ chức lại và liên 

kết với nhau trong hoạt động chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập. Hoạt 

động này sẽ giúp người học lĩnh hội được tri thức một cách tốt nhất:  
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- 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. 

Trong quá trình lên lớp, giảng viên có thể sử dụng phương pháp này thông 

qua hình thức bố trí một nhóm nhỏ từ 5 - 7 người cùng tham gia trong giờ học và 

cùng trải qua các hoạt động:  

- Quan sát từng thành viên trong nhóm lần lượt thực hiện các nhiệm vụ do 

giảng viên yêu cầu như chơi trên đàn một đoạn nhạc hoặc một phần bài tập để giải 

quyết một số vấn đề kỹ thuật cụ thể;  

- Lắng nghe những đánh giá góp ý của giảng viên (giảng viên thể hiện lại tác 

phẩm đó hoặc phân tích những chỗ cần điều chỉnh trên đàn, giảng viên cũng có thể 

giới thiệu tác phẩm đó qua các nguồn tài liệu nghe nhìn khác để mọi người tham 

khảo);   

- Mọi thành viên trong nhóm đều tham gia đóng góp ý kiến; qua đó nhu cầu 

khám phá, tìm tòi và sáng tạo của học viên được nảy sinh rất hữu ích cho việc lĩnh 

hội những tri thức mới. Trước một vấn đề mới, học viên nảy sinh nhu cầu cùng hợp 

tác trao đổi với các thành viên trong nhóm để tìm ra cách giải quyết (so sánh và lựa 

chọn để tìm được cách thể hiện phù hợp nhất...).  

 Học viên không thụ động tiếp nhận kiến thức mà có sự trao đổi qua lại với 

giảng viên, tiếp nhận những phân tích, tổng hợp kiến thức và định hướng của giảng 

viên để qua đó mỗi thành viên trong nhóm tự đánh giá, kiểm tra và điều chỉnh công 

việc của mình. Theo quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, "quá trình trao đổi 

trong học hợp tác nhóm đã làm tăng khả năng khám phá và phát triển các thao tác 

tư duy trong quá trình nhận thức... Sự trao đổi giữa các thành viên sẽ tạo điều kiện 

cho các thông tin được xuất hiện nhiều lần, được nói ra, được giải thích, được tích 
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hợp và được cung cấp hợp tác. Những thông tin được nhắc đi nhắc lại nhiều lần sẽ 

được lưu giữ lâu trong trí nhớ dài hạn..." [24; 412]. 

* Các điểm cần chú ý: 

Cần lưu ý là không nên nhầm lẫn giữa hình thức học theo nhóm với hình 

thức master class hiện đang được áp dụng khá phổ biến tại các cơ sở đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp trên cả nước. Master class cũng diễn ra dưới dạng học theo 

nhóm nhưng ở trình độ nâng cao - là một khóa học bồi dưỡng trình độ, mở rộng 

kiến thức, học liên tục trong một thời gian ngắn (do giảng viên là những nhà sư 

phạm có uy tín nên đòi hỏi các đối tượng học phải được chọn lọc và phải có một 

trình độ chuyên môn khá vững vàng, đồng đều mới có thể theo kịp tiến độ học). 

Tuy nhiên, phương pháp học theo nhóm không phải là sự lựa chọn duy nhất 

trong quá trình tìm kiếm các PPGD tích cực. Trong đào tạo nghệ thuật âm nhạc, 

PPGD truyền thống một thầy một trò trong lên lớp chuyên ngành vẫn giữ 

nguyên giá trị, khó có thể thay đổi. Vì vậy, chỉ có thể sử dụng phương pháp học 

theo nhóm trong những trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi giảng viên muốn 

giới thiệu một vấn đề mới, muốn tạo được sự hứng thú trong học tập, muốn kiểm tra 

đánh giá năng lực chung của lớp một cách nhanh chóng, hoặc rèn luyện một kỹ 

năng nào đó cho người học... 

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

teaching) 

 Dạy học hướng vào người học hay còn gọi là lấy học sinh làm trung tâm là 

một tư tưởng giáo dục hiện đại, cần nghiên cứu và áp dụng, đặc biệt trong giai đoạn 

hiện nay khi nhu cầu người học đang phát triển rất đa dạng để đáp ứng những đòi 

hỏi nhiều mặt của đời sống hiện đại, khi mà thông tin thường chỉ vận động theo một 

chiều từ thầy đến trò và việc phát huy tính tích cực hoạt động, chủ động, sáng tạo, 

tính phản biện của người học còn chưa được chú ý đúng mức. Theo quan điểm dạy 

học hiện đại này, người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải biết hướng 

dẫn, điều chỉnh để giúp cho học viên có thể học tập một cách chủ động và sáng tạo. 
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“...khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của 

người học” [25]. Nội dung của tư tưởng hướng vào người học có thể cụ thể hóa như 

sau: 

- Chú ý đến nhu cầu, nguyện vọng của người học 

- Chú ý đến kinh ngiệm và trình độ kiến thức hiện có của người học 

- Chú ý đến khả năng và điều kiện làm việc cụ thể 

- Tìm mọi biện pháp và hình thức khác nhau để kích thích hứng thú, tính tích 

cực nhận thức của người học 

- Tìm cách làm cho người học tự suy nghĩ,  hoạt động nhận thức độc lập. 

- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên. 

- Phát huy sức mạnh ý chí của người học bằng nhiều biện pháp khác nhau 

[24;108] 

 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. Với 

sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ tạo dựng kiến thức của mình một cách chủ 

động, hơn là chỉ tiếp thu kiến thức một cách máy móc từ người dạy.  

Quá trình giảng dạy chỉ thật sự có hiệu quả khi chúng ta phát huy được tính 

tích cực, chủ động và sáng tạo của người học: 

- Giảng viên cần khuyến khích học viên đặt ra các câu hỏi với những vấn đề 

muốn được khám phá, tìm hiểu. Giảng viên có thể chỉ gợi ý giúp cho học viên tự 

tìm ra hướng giải quyết, tạo cho họ thói quen chủ động trong học hành tập luyện.  

- Chú trọng nhiều đến việc hướng dẫn, gợi mở, tạo cho người học ý thức làm 

việc độc lập, tạo cho người học sự tích cực tư duy, hình thành thói quen nghiên cứu, 

phân tích trước khi bắt tay vào thực hiện bất kỳ một bài tập nào.  
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Mục đích chủ yếu của việc rèn luyện khả năng phân tích là hình thành ở 

người học thói quen tìm hiểu sự vật có chiều sâu (hiểu được tinh thần tác phẩm, 

những yêu cầu về kỹ thuật…) để tìm ra cách giải quyết hiệu quả. "Hoạt động tự lực 

của người học bao gồm những thao tác tư duy và hành động thực hành; sự phát 

triển tính tự lực của tư duy là nền tảng của toàn bộ hoạt động của người học..." [3; 

69]  

Để giúp đỡ người học trong làm việc độc lập, giảng viên cần trang bị cho họ 

cách thức tiến hành hoạt động này, cụ thể là: 

- Lập kế hoạch (bố trí, sắp xếp công việc, phân phối thời gian cho từng công 

việc và mức độ phải hoàn thành) 

- Xây dựng các nhiệm vụ phải thực hiện 

- Lựa chọn cách giải quyết hiệu quả nhất 

- Tự kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả đã thực hiện được 

- Phát hiện và tìm ra cách khắc phục những tồn tại, hạn chế 

Về phía người học, để có thể làm việc có hiệu quả cần phải: 

- Rèn luyện cách làm việc độc lập (có khả năng phân tích, nghiên cứu và vận 

dụng những kiến thức đã biết vào quá trình tập luyện) 

- Có phương pháp và kỹ năng tự học, tự tập luyện 

- Có ý thức học tập bền bỉ, không nản chí 

- Bảo đảm điều kiện làm việc độc lập (thời gian, phòng tập, tài liệu hỗ trợ...) 

Giảng viên có thể giúp học viên phát triển các quá trình tư duy của mình 

bằng cách giao nhiệm vụ cho học viên làm việc độc lập với từng bài tập cụ thể từ 

việc tìm hiểu, đánh giá một tác phẩm (về nội dung tư tưởng cần chuyển tải, phương 

thức thể hiện, thủ pháp sáng tác, hình tượng âm nhạc...), tìm được cách giải quyết 

những vấn đề kỹ thuật. Giảng viên cũng có thể khuyến khích học viên linh hoạt hơn 
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trong cách tiếp cận một bài tập, để nếu như một phương pháp này không hiệu quả, 

họ có thể thử các phương pháp khác. Bởi vì với thời gian được học đàn Piano là 

không nhiều (1tiết/tuần), khi đã có thói quen làm việc độc lập người học có thể chủ 

động trong vấn đề tự học và tập luyện, tự tìm ra phương án giải quyết.  

Qua thực tế giảng dạy chúng tôi thấy rằng nên có sự kết hợp khéo léo giữa 

phương pháp giảng dạy truyền thống với phương pháp lấy học sinh làm trung tâm 

để tạo được hiệu quả tích cực đối với người học, đặc biệt là với những đối tượng 

học lớn tuổi. Vấn đề này đã được chúng tôi tiến hành thử nghiệm trong quá trình 

giảng dạy môn Piano phổ thông cho sinh viên lớp Đại học các chuyên ngành Sáng 

tác, Lý luận năm thứ 3 tại Học viện Âm nhạc Huế và đã thu được những kết quả 

tích cực. Từ trước đến nay quy trình giảng dạy thường nặng về truyền kiến thức, áp 

đặt theo kiểu một chiều (giảng viên giao bài, đàn mẫu, chỉ dẫn những vấn đề về kỹ 

thuật; người học thụ động tiếp nhận thông tin và thực hiện nhiệm vụ được giao, quá 

trình hoàn thành một tác phẩm thường mất khá nhiều thời gian) mà chưa tạo được 

cơ hội cho người học thể hiện tính phản biện trong giờ lên lớp. Vì không chủ động 

tìm hiểu và nghiên cứu bài học, học viên không cảm thấy hứng thú trong quá trình 

tập luyện và thường bỏ qua những vấn đề kỹ thuật mà giảng viên đã hướng dẫn khi 

giao bài.  

Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã thử thay đổi tiến trình lên lớp: 

trước tiên, giảng viên yêu cầu sinh viên nghiên cứu tác phẩm sẽ học, thu thập các 

thông tin cần thiết về tác giả, tác phẩm, chủ động đề xuất những giải pháp xử lý các 

vấn đề kỹ thuật của tác phẩm (trong khả năng có thể của mình) và trình bày những 

gì đã chuẩn bị trong giờ lên lớp kế tiếp. Giảng viên lắng nghe và bổ sung nếu phần 

trình bày chưa hoàn chỉnh; thảo luận với sinh viên về cách xử lý các vấn đề kỹ thuật 

để tìm ra phương án khả thi nhất phù hợp với khả năng của người học.  

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, sinh viên bắt buộc phải nghiên cứu các 

nguồn tài liệu, nghe và xem trước phần trình bày của tác phẩm; qua đó sinh viên 

nắm vững về những gì sẽ phải thể hiện, cảm nhận được toàn bộ tác phẩm. Việc hình 
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dung trước những gì sẽ chơi là rất có ích trong quá trình tập luyện; điều này sẽ rút 

ngắn thời gian tập so với trước đây và làm tăng độ bền của việc lưu giữ tác phẩm 

trong trí nhớ. Việc chủ động tham gia vào quá trình lên lớp đã gây được những 

hứng thú trong học tập cũng như động viên, phát huy được khả năng làm việc độc 

lập của sinh viên.  

Để hỗ trợ cho người học trong quá trình xây dựng phương án giải quyết các 

vấn đề, giảng viên có thể đưa ra câu hỏi phù hợp. Thông qua các câu hỏi, giảng viên 

đánh giá được mức độ nắm vững kiến thức của người học, khuyến khích họ tư duy 

trước khi luyện tập, đồng thời tạo ra định hướng đối với nội dung bài học. Việc yêu 

cầu người học phải đưa ra ý kiến cá nhân sẽ giúp cho giảng viên ngăn ngừa sự bắt 

chước máy móc (không chịu khó tìm tòi suy nghĩ) của học viên. Câu hỏi với “kết 

mở” – có nhiều đáp án trả lời sẽ đòi hỏi người học xây dựng quan điểm cá nhân và 

đưa ra quyết định có tính thuyết phục. Đối với những trường hợp chưa thể hiện bài 

đúng với yêu cầu, thay vì chỉ trích người học, giảng viên nên đặt ra câu hỏi nhằm 

hướng người học tự thấy được thiếu sót của bản thân và tìm ra cách khắc phục. 

Chìa khóa thành công trong giảng dạy đó là tạo cho người học tư duy trong 

thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ thử nghiệm phương pháp này đối với các lớp 

Đại học chuyên ngành Sáng tác, Lý luận (đã có một trình độ kiến thức nền tảng 

tương đối vững và có một trình độ Piano nhất định vì đây là những điều kiện cần 

thiết hỗ trợ cho quá trình làm việc độc lập); để có thể áp dụng rộng rãi cho mọi đối 

tượng học thiết nghĩ cần có sự nghiên cứu và phối hợp với một số phương pháp 

giảng dạy khác để tạo được hiệu quả tích cực.  

Trong ví dụ dưới đây (tác phẩm Le Tambuorin của Jean Philippe Rameau), 

để giúp cho quá trình tập luyện có hiệu quả, trước tiên giảng viên yêu cầu người học 

tìm hiểu về tác giả, tác phẩm cùng các vấn đề cần lưu ý trong thể hiện: 

- Về tác giả và đặc điểm sáng tác: J.Rameau (1683-1764) là nhạc sĩ kiêm nhà 

lý luận âm nhạc nổi tiếng của Pháp. Các tác phẩm của ông phần lớn được sáng tác 
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theo phong cách của trường phái Baroque (là một trào lưu âm nhạc phát triển trong 

giai đoạn từ năm 1600 đến năm 1750 với thể loại vũ khúc rất phổ biến trong thời kỳ 

này), thường sử dụng nhịp đôi và nhịp ba. Về mặt hòa âm, sử dụng hai hoặc nhiều 

giai điệu được trình tấu cùng lúc tạo thành một kết cấu âm nhạc gọi là đối âm; hòa 

âm thường xuyên biến hóa, điệu tính chủ yếu dựa trên trưởng và thứ. Về mặt tiết tấu 

(thường nhấn vào phách mạnh, nhịp lấy đà) thường xuyên thay đổi; nốt móc đơn, 

móc kép và chùm ba thường hay được sử dụng. Những câu nhạc nhanh thường 

được đàn liền tiếng (legato), những câu chậm hơn đàn không liền tiếng (nonlegato), 

dùng rất nhiều nốt hoa mỹ. 

- Về nội dung tác phẩm và tính chất âm nhạc: Tambourin là điệu múa dân 

gian cổ vùng Province nước Pháp, tác phẩm có nhan đề như vậy là do tính chất âm 

nhạc mô phỏng tiết tấu của tiếng trống con - một loại nhạc khí gõ (thuật ngữ 

"tambour" trong tiếng Pháp cổ có nghĩa là cái trống). Khác với nhịp điệu khoan thai 

của Menuet, Tambourin là một điệu nhạc nhanh, vui, hùng hậu. Điệu múa này viết ở 

nhịp 2, tiết tấu uyển chuyển sinh động. Giai điệu trong tác phẩm có rất nhiều nét 

thêu dệt, uốn lượn, thường có những chỗ nhảy lên quãng 5 hoặc xuống quãng 4, 

kèm theo sự lặp lại của âm hình tiết tấu bè đệm gợi sự liên tưởng đến tiếng trống 

giữ nhịp. Phần giai điệu du dương, sử dụng hình thức láy, mô phỏng lại tiếng sáo do 

đó cần lưu ý khi thể hiện phải làm nổi bật tính chất tương phản giữa 2 bè: nếu như 

bè trầm của tay trái là tiếng trống sôi động hoành tráng thì giai điệu của sáo ở tay 

phải lại hết sức trong sáng với những nét láy duyên dáng và tinh tế.  

- Về những điểm cần lưu ý khi thể hiện: Trong trích đoạn của tác phẩm 

Tambuorin dưới đây yêu cầu khi thể hiện cần chú ý làm rõ màu sắc hòa thanh bậc I 

- Tonic với bậc V - Dominant ở bè basse được tiến hành luân phiên thay đổi trong 

từng ô nhạc, là âm hình chủ đạo mô phỏng tiếng trống, làm nền cho tác phẩm. 

Trong phần giai điệu tay phải, cần lưu ý cách thể hiện sắc thái khác nhau của 2 câu 

nhạc: Câu 1 gồm 2 tiết nhạc được bắt đầu ở cường độ nhẹ và tăng dần âm lượng 

cuối mỗi tiết nhạc (như là sự lên giọng ở cuối câu hỏi). Câu 2 (là sự trả lời lại) cần 

phải thể hiện một cách tự tin, dõng dạc và giảm dần cường độ, dịu lại khi giai điệu 
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đi xuống. Chú ý thể hiện các nốt láy rất nhẹ, tinh tế mô phỏng với tiếng sáo, mờ dần 

ở cuối câu nhạc.  

Lỗi hay gặp trong trường hợp này đó là các nốt láy của tay phải ở nhịp 3 và 7 

thường vào sớm và bị to đột ngột trong tuyến giai điệu do sử dụng các ngón 2 và 3 

là những ngón khỏe của bàn tay. Để khắc phục tình trạng này, khi đàn cần thấp 

ngón tay với mặt phím nhằm tiết chế được lực bổ xuống. Đối với các nốt láy từ nhịp 

12 – 16 nên sử dụng tổ hợp các ngón tay 2-3-1 để tạo sự đồng đều về cường độ âm 

thanh của tất cả các nốt láy. Ngoài ra, nên nhấc tay sau mỗi tổ hợp các nốt láy (nốt 

thứ 2 và thứ 4 của ô nhịp) để tạo cảm giác thoải mái cho bàn tay (bàn tay được thả 

lỏng, không căng cứng vì phải đàn các nốt láy liên tục). 

Với đối tượng học Piano không chuyên, khi thể hiện tác phẩm giảng viên có 

thể không nhất thiết yêu cầu phải đàn đến tốc độ như chỉ dẫn. Tuy nhiên, điều quan 

trọng là học viên phải làm rõ sự tương phản về tính chất âm nhạc giữa hai bè; mô 

phỏng, phân biệt âm sắc của hai nhạc cụ khác nhau.  

Ví dụ 23: J.F.Rameau, Le Tambuorin, nhịp 1 đến 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 * Các điểm cần chú ý : 

 Giảng viên cần có kỹ năng giám sát tốt để theo dõi sự tiến bộ của từng học 

viên, sẵn sàng hỗ trợ khi học viên gặp khó khăn trong luyện tập. Nên khuyến khích 

học viên tin rằng họ có thể đạt được các mục tiêu trong học tập đã đề ra và không 

nản lòng khi chưa thành công trong một nhiệm vụ nào đấy. Giảng viên sẽ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình nếu họ hiểu rõ người học, trình độ kiến thức hiện tại, 

điểm hạn chế cũng như mặt mạnh để lên kế hoạch giảng dạy thích hợp nhằm phát 

huy năng lực mỗi người. 

 Ngoài ra, để cho giờ lên lớp mang tính đặc thù riêng, phù hợp với từng ngành 

học giảng viên nên khéo léo trong lựa chọn phương pháp, cách diễn đạt như sử 

dụng các thuật ngữ chuyên ngành nhằm làm tăng hiệu quả giờ học (ví dụ như đối 

với các chuyên ngành Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy giảng viên có thể đưa ra yêu cầu 

đối với người học phải thể hiện đúng tính chất âm nhạc của chủ đề chính trong phần 

trình bày, hoặc tạo được sự tương phản về điệu tính giữa chủ đề chính và chủ đề 

phụ, cũng như có thể yêu cầu làm rõ màu sắc hoà thanh trong phần chuyển điệu …)  

 Với chuyên ngành Thanh nhạc, giảng viên nên hướng cho người học cách "lấy 

hơi" và xử lý từng câu nhạc, cách liên tưởng để phát âm tiếng đàn Piano đẹp và biểu 

cảm giống như khi hát. Làm được như vậy thì hiệu quả của giờ lên lớp sẽ cao hơn 

và làm cho môn Piano phổ thông gắn với từng ngành học cụ thể. 

 Tuy nhiên, nếu cho rằng PPDH lấy học sinh làm trung tâm là toàn bộ nội dung 

của hoạt động đổi mới thì đó là một quan điểm phiến diện và sai lầm, nó chỉ là một 

tư tưởng, một phương hướng đổi mới. Với tính đặc thù của đào tạo nghệ thuật, 

người dạy cũng cần phải biết kế thừa và phát huy những yếu tố tích cực của PPDH 

truyền thống, kết hợp với việc tiếp nhận và vận dụng một cách sáng tạo, có chọn lọc 

các PPDH tiên tiến để đạt được kết quả tối ưu nhất trong tiến trình truyền đạt kiến 

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

 Các nhà lý luận về sư phạm trên thế giới đều đi đến thống nhất trong nhận 

định: Sự tự tin của học viên là một phần quan trọng cho thành công trong học tập và 

góp phần nâng cao năng lực. Tự tin có tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sự đam mê, tiếp 

thêm sinh lực cho học viên để đạt đuợc thành công, đặc biệt là trong việc thực hiện 

những nhiệm vụ mang tính thách thức.  

 Nhà tâm lý học, giáo dục học nổi tiếng người Mỹ - Howard Gardner trong 

công trình nghiên cứu khoa học của mình công bố lần đầu năm 1983, chỉ ra rằng tất 

cả mọi con người đều có sự thông minh, nhưng không phải tất cả đều phát triển 

chúng đến cùng một cấp độ. Giá trị lớn nhất do lý thuyết của Howard Gardner mang 

lại là ông hướng sự chú ý tới những người học cụ thể và tầm quan trọng của phong 

cách học tập phù hợp với từng cá nhân. Ông cho rằng sức mạnh tiềm ẩn của mỗi 

con người là một yếu tố để phát triển năng lực học tập của họ.  

 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 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. 

Trong quá trình lên lớp giảng viên có thể sử dụng nhiều biện pháp hỗ trợ 

người học nâng cao tinh thần tự tin vào năng lực của mình thông qua các bước sau: 

- Thẩm định những gì một học viên có thể thực hiện thành công tại bất kỳ 

thời điểm nào; 

- Giới thiệu các bước tiến hành cho phép học viên dần dần có thể trải nghiệm 

thành công thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ; 

- Cung cấp thông tin phản hồi và giúp học viên đi đúng hướng từ đó có thể 

nhận thấy được sự tiến bộ của mình; 
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* Các điểm cần chú ý: 

- Không đưa ra những nhận xét về học viên mang tính so sánh một cách thiếu 

thiện cảm với các học viên khác trong lớp; 

- Giảng viên cần có sự khích lệ, động viên người học không chỉ đối với 

những thành công mà cả những lúc khó khăn trong quá trình học tập.   

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

Một trong những nguyên tắc cơ bản của quá trình dạy học là phải đảm bảo 

tính vừa sức và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Ba yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp 

tới sự quá tải trong học tập là nhiệm vụ học tập, năng lực của người học và điều 

kiện học tập. Để giải quyết được vấn đề này, đó là phải tìm ra câu trả lời cho các 

câu hỏi sau: đối tượng học có đủ khả năng tiếp thu, có đủ phương tiện và thời gian 

học tập; trình độ kiến thức cũng như năng lực sư phạm của giảng viên có đáp ứng 

được? 

 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. Điều đó sẽ rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, làm giảm sức khỏe và năng 

lực học tập. Ngược lại, khi dung lượng và trình độ của bài học thấp hơn mức độ hợp 

lý, thì nhịp độ học tập giảm xuống, sự nỗ lực và ý chí học tập cũng như sự phát triển 

trí tuệ và hứng thú học tập đều bị giảm sút.  

  Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy giảng viên phải lưu ý đến việc lựa 

chọn bài vở phù hợp với trình độ, năng lực của người học, làm cơ sở để có những 

nhận định, đánh giá chính xác về khả năng của từng đối tượng học. Ngoài ra, các 

điều kiện nhằm đảm bảo cho người học về phương tiện học tập (thời gian, phòng 

tập, tài liệu hỗ trợ...) cũng như năng lực giảng viên có ý nghĩa rất quan trọng.  
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 Về vấn đề này, trong bài viết Lời khuyên của giáo viên đăng trên Tạp chí 

Giáo viên nhân dân (số 5, năm 1966), nhà sư phạm nổi tiếng của Nga V. 

Sukhomlinsky đưa ra một số quan điểm như sau: 

- “…Trí lực và khả năng của mọi học sinh không như nhau 

- Mỗi một cá nhân đều có cá tính và những đặc điểm riêng nên ta không thể 

áp dụng thống nhất các quy luật của dạy học và giáo dục lên mọi đối tượng. 

- Tất cả học sinh không có những tiền đề thống nhất về kết quả học tập, vì 

vậy điều quan trọng là xác định mỗi học sinh có khả năng gì cũng như là phải tiếp 

tục phát triển như thế nào năng lực trí tuệ, không được đòi hỏi ở người học những 

điều vượt quá khả năng cho phép của họ...”.[3;79]. 

 * Các điểm cần chú ý: 

 Tìm kiếm và lựa chọn những PPDH tiên tiến để sử dụng trong quá trình lên 

lớp là cần thiết bởi vì trên thực tế, không có một khuôn mẫu nhất định nào áp đặt 

đối với người dạy mà cần phải có sự lựa chọn, vận dụng một cách linh hoạt và khéo 

léo các PPDH tích cực nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo để đạt được hiệu quả 

cao nhất trong quá trình giảng dạy. 

  Tuy nhiên chúng tôi cho rằng, một trong những vấn đề cần lưu ý khi tìm kiếm 

con đường đổi mới PPDH là mối quan hệ giữa trí tuệ và tâm hồn, giữa tư duy và 

cảm xúc. Chính cảm xúc, sự rung động nội tâm là điều rất quý giá trong cuộc sống 

nói chung cũng như trong dạy học. Nó có tác dụng kích thích lòng yêu nghệ thuật, 

tính tự giác, tính tích cực học tập, phát triển sức mạnh nội sinh ở người học trong 

quá trình tìm tòi, sáng tạo ra cái mới. Ngoài ra, cảm xúc là chất xúc tác không thể 

thiếu để biến nhận thức thành thái độ và niềm tin. 

      Trong công trình này chúng tôi đã đưa vào phần “Dự kiến nội dung chương 

trình giảng dạy môn Piano phổ thông cho bậc trung cấp và đại học”, đề xuất một 

số kiến nghị về vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập  môn Piano phổ 

thông nhưng không phải với tính chất áp đặt mà có thể xem đây như là những ý 
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kiến đóng góp, những gợi ý để tùy vào điều kiện của từng nơi, từng trường hợp và 

hoàn cảnh cụ thể mà có sự nghiên cứu, tham khảo và vận dụng (Phần “Dự kiến nội 

dung chương trình giảng dạy  môn Piano phổ thông đối với bậc TC  và  ĐH” được 

trình bày cụ thể trong phần Phụ lục 4 từ trang 166  đến trang 177 của bản luận án 

này).  

 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 giáo trình giảng dạy bảo đảm đúng tiến độ, có sự chủ động trong sử dụng 

thời gian, giảng viên cần lên kế hoạch và nội dung giảng dạy cụ thể trong từng học 

kỳ, từng năm học. Điều này sẽ giúp cho việc giảng dạy được tiến hành theo một lịch 

trình hợp lý, cân đối theo kế hoạch định sẵn, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ thời 

gian. Khối lượng bài vở mà giảng viên giao cho HSSV phải phù hợp với năng lực 

tiếp thu, trình độ cụ thể trong từng thời điểm của mỗi người nhằm mục đích giúp 

người học phát huy được hết khả năng của bản thân. Tiến độ học tập chậm so với 

khả năng có thể sẽ làm kìm hãm sự phát triển của người học nhưng nếu tiến độ học 

tập nhanh vượt quá khả năng cho phép, người học sẽ bị quá tải vì không đủ năng 

lực và thời gian để hoàn thành.  

- 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 thông qua các dạng bài tập như Gam, Etude, Phức điệu... 

nhằm mục đích luyện độ nhanh nhạy của ngón tay và luyện khả năng nghe các bè. 

Giai đoạn 2: Thực hiện hai yêu cầu. 

Vừa phải củng cố lại những kiến thức đã học trong giai đoạn 1, đồng thời 

học tiếp các kỹ thuật, các loại hình tác phẩm mới với trình độ cao hơn. Yêu cầu của 

giai đoạn này là 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. 
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Giai đoạn 3: phát triển kỹ thuật, nâng việc nhận thức về xử lý tác phẩm lên 

một mức độ cao hơn. Biết vận dụng kỹ năng Piano đã học vào từng chuyên ngành 

riêng (đệm hát, thị tấu nhanh…trong quá trình nghiên cứu). Trong giai đoạn này 

giảng viên cần tăng cường tính chủ động cho học viên bằng cách tạo điều kiện cho 

học viên từng bước tự giải quyết lấy mọi tình huống trong học tập trên cơ sở theo 

sát người học để kịp thời điều chỉnh những sai sót. Giảng viên có thể thị phạm đồng 

thời đưa ra những gợi ý về giải pháp để người học chọn lựa cho mình cách giải 

quyết thích hợp. 

Việc xác định để áp dụng hợp lý từng giai đoạn cho từng cá nhân đòi hỏi 

giảng viên phải có sự đánh giá khách quan và chính xác vì mỗi một đối tượng học 

đều có năng khiếu và các điều kiện tự nhiên khác nhau. Nếu xác định và vận dụng 

đúng thì quá trình học tập, phát triển của cá nhân đó sẽ nhanh chóng và thuận lợi, 

còn nếu xác định không đúng thì sẽ có tác dụng ngược lại. 

 Sử dụng bố trí các bài tập và tác phẩm một cách linh hoạt trong từng buổi 

học, từng giai đoạn, phù hợp với khả năng của từng đối tượng học cũng là một nghệ 

thuật trong giảng dạy. Chương trình, bài tập giao cho học sinh cần phù hợp với năng 

lực từng người với mục đích nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục những điểm 

yếu của mỗi cá nhân. Để có thể hoàn thành đúng tiến độ số lượng bài tập như giáo 

trình đã quy định, trong quá trình lên lớp giảng viên có thể linh động trong yêu cầu 

đối với người học như không bắt buộc phải đàn hết toàn bộ tác phẩm (có những bài 

tập chỉ yêu cầu đàn đúng chủ đề), không cần phải đàn đúng tốc độ, không nhất thiết 

phải thuộc lòng nhưng phải kết hợp nghe tác phẩm để có sự cảm nhận về phong 

cách và thể loại...  

 Điều quan trọng nhất là phải chọn đúng trọng tâm công việc, phải xác định 

vấn đề nào là chính, là quan trọng nhất, có tác động trực tiếp đến mục đích học tập 

để ưu tiên giải quyết. Bởi vì nội dung cần phải học thì nhiều, mà sức lực và thời 

gian thì có hạn, nếu việc học tập dàn trải, phân tán thì việc học sẽ không có hiệu 
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quả. Sau khi đã xác định được trọng tâm, phải sắp xếp công việc cho hợp lý về nội 

dung cũng như thời gian. Điều đó sẽ giúp cho công việc được trôi chảy và hiệu quả. 

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

 Khi xây dựng hệ thống bài tập cho một giáo trình phải tuân thủ những nguyên 

tắc sau đây: 

 Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học: Bài tập là một 

phương tiện giúp đối tượng học vận dụng và phát triển hệ thống tri thức đã học, 

hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản. Vì vậy, bài tập phải bám sát nội dung, 

góp phần hoàn thiện mục tiêu môn học.   

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

bài tập đáp ứng yêu cầu luyện tập một số kỹ năng nhất định. Trong quá trình xây 

dựng hệ thống bài tập thực hành có những loại bài tập được đầu tư nhiều hơn vì 

chúng góp phần quan trọng vào việc hình thành và rèn luyện những kỹ năng cơ bản 

mang tính nền tảng. Hệ thống bài tập thực hành phải được xây dựng một cách đa 

dạng, phong phú vì nó sẽ giúp cho việc hình thành các kỹ năng cụ thể, chuyên biệt 

một cách hiệu quả. 

 Hệ thống bài tập thực hành phải đảm bảo tính “vừa sức” và phát huy tính tích 

cực nhận thức của người học: Bài tập thực hành phải được xây dựng từ dễ đến khó, 

từ đơn giản đến phức tạp. Có thể xây dựng 2 dạng bài tập thực hành: Bài tập thực 

hành kỹ năng ở mức tái tạo, đòi hỏi người học vận dụng kiến thức đã học để giải 

quyết vấn đề trong các tình huống quen thuộc và bài tập sáng tạo đòi hỏi học viên 

vận dụng kiến thức đã biết để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới. 

 Hệ thống bài tập thực hành phải phù hợp với quá trình dạy học: Bài tập thực 

hành phải xuất phát từ thực tiễn, góp phần giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa yêu 

cầu nắm vững kỹ năng và khả năng vận dụng các kỹ năng ấy đối với các đối tượng 

học. Khi xây dựng hệ thống bài tập thực hành phải chú ý tới những điều kiện thực tế 

như mục tiêu hướng đến, khả năng của người học, yêu cầu về trình độ của từng 

năm… 
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 Theo quan điểm của các nhà sư phạm Nga M.A.Danilov và M.N.Scati: "Bài 

tập thực hành hoàn thiện các kiến thức là phương tiện cơ bản để hình thành kỹ 

năng và kỹ xảo. Kỹ năng là khả năng của người học biết sử dụng một cách có mục 

đích và sáng tạo những kiến thức và kỹ xảo của mình trong quá trình học tập cũng 

như thực tiễn. Kỹ xảo là hành động mà những phần hợp thành của nó đã trở thành 

tự động hóa do luyện tập..." [3; 34]. Kỹ xảo được hình thành chủ yếu trong quá 

trình làm việc độc lập và quá trình luyện tập của người học. 

  Để giải quyết các bài tập thực hành có hiệu quả, giảng viên phải hướng dẫn 

được cho người học phương pháp luyện tập khoa học. Điều này có liên quan đến 

năng lực sư phạm của người thầy, làm sao trong quá trình tập luyện học viên phải 

được trang bị phương pháp học tập đúng, có phong  cách học chuyên nghiệp, thực 

hiện theo quy trình từ chậm đến nhanh, từ đơn giản đến phức tạp với mục tiêu là 

đảm bảo chất lượng. Quá trình tập luyện đó phải được lặp đi lặp lại để trở thành các 

kỹ năng, kỹ xảo.  

Xây dựng quy trình hợp lý cho buổi tập là cần thiết để tạo được hiệu quả  

trong quá trình tập luyện, tiết kiệm được thời gian và công sức. Thực tế là phần lớn 

người học chưa có ý thức xây dựng một quy trình tập đàn trong thực hành luyện tập. 

Để có một phương pháp luyện tập khoa học và hiệu quả cao, khi tập cần phải chia 

nhỏ các công đoạn, trọng tâm nội dung tác phẩm, chú trọng đối với các yêu cầu đòi 

hỏi của tác phẩm. Cần hướng dẫn cho người học cách tập với tốc độ chậm rồi nâng 

dần tốc độ. Không nên tập ngay với tốc độ nhanh trong giai đoạn khám phá tác 

phẩm; cũng không nên tập quá nhiều lần từ đầu tới cuối tác phẩm vì sẽ làm mất 

nhiều thời gian để có thể hoàn thiện bài. Cần phân chia tác phẩm ra thành từng phần 

để tập; phải tập riêng từng tay ở tốc độ chậm để giải quyết các kỹ thuật phức tạp, 

tránh tùy tiện trong xử lý tốc độ như hiện tượng đoạn dễ đàn nhanh, đoạn khó đàn 

chậm. Cần tìm những âm hình tiết tấu giống nhau, những giai điệu có chu kỳ nốt, 

kỹ thuật ngón giống nhau để tập cho khỏi bị trùng lặp, lãng phí thời gian và sức lực.  
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Ngoài ra, phải học cách kiểm soát chất lượng âm thanh khi thể hiện tác 

phẩm; rèn luyện cho người chơi đàn có khả năng nghe hoặc hình dung ra những âm 

thanh sẽ chơi là vấn đề hết sức quan trọng. Khi đã vỡ xong bài, cần tạo điều kiện 

cho người học luyện tai nghe để có thể điều chỉnh cân đối, hài hòa âm lượng giữa 

hai tay. 

 3.4.3.  Kiểm tra và đánh giá  

Kiểm tra và đánh giá có vai trò rất quan trọng, là một động lực thúc đẩy  quá 

trình đào tạo. Từ chính hoạt động này mà có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời những 

vấn đề mới vào giáo trình giảng dạy cho phù hợp với mục tiêu dạy học, củng cố hệ 

thống tri thức và các phương pháp học tập; kích thích người học phấn đấu đạt kết 

quả trong học tập. 

"Việc kiểm tra và đánh giá kiến thức đòi hỏi giảng viên không những phải có 

nghệ thuật sư phạm, mà còn phải có sự nhạy cảm sư phạm cao và thiện chí... Việc 

phân tích kết quả của người học, kiểm tra, đánh giá tri thức của họ và phát hiện 

trình độ phát triển trí tuệ của học sinh, đó là mặt tất yếu của quá trình dạy học..." 

[30; 40]. 

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. Sử dụng các hình thức kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra tiến độ học tập giữa kỳ. 

Có thể phân biệt cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng bồi dưỡng năng 

lực tự học với kiểm tra, đánh giá kiểu truyền thống ở những đặc điểm sau: 
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TT Kiểm tra, đánh giá theo kiểu 

truyền thống 

Kiểm tra, đánh giá theo hướng bồi 

dưỡng năng lực tự học 

1 Chú trọng kiểm tra tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo. 

Chú trọng kiểm tra năng lực độc lập, sáng 

tạo, năng lực tự học. 

2 Đánh giá kết quả học tập theo các 

tiêu chí: kiến thức, kỹ năng, kỹ 

xảo... 

Đánh giá kết quả học tập theo các tiêu 

chí: độc lập, sáng tạo... 

3 Giảng viên giữ vị trí độc tôn trong 

đánh giá. 

Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự 

đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học 

viên. 

 Có thể nói, lâu nay trong lĩnh vực giảng dạy chuyên ngành chúng ta thường 

hay sử dụng cách kiểm tra đánh giá theo kiểu truyền thống tuân thủ theo tiêu chí 

kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của người học thông qua sự đánh giá của Hội 

đồng chấm thi đối với chương trình dự thi của học viên bao gồm một số tác phẩm ở 

các thể loại khác nhau; giảng viên là người đóng vai trò chủ đạo, chủ động quyết 

định về việc này. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và tìm hiểu chúng tôi nhận thấy rằng 

tại các nhạc viện và các trường âm nhạc của một số quốc gia trên thế giới (Bulgaria, 

America, Germany…) tùy theo từng nội dung học phần mà có sự kết hợp đánh giá 

của giảng viên và học viên nên đã tạo được động lực thi đua trong học tập rất hiệu 

quả. Chẳng hạn như, với học phần Piano phổ thông, việc kiểm tra đánh giá bao gồm 

một số yêu cầu sau:  

 - Chương trình dự thi từ 2 - 3 tác phẩm mà người học đã có sự chuẩn bị (đánh 

giá khả năng thể hiện hoàn chỉnh các tác phẩm, sự cảm thụ âm nhạc của học 

viên…) 

 - Học viên phải thị tấu một đoạn nhạc mà không có nhiều thời gian để xem 

trước (đánh giá khả năng sáng tạo của người học, khả năng vận dụng những kỹ 
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thuật đã học vào quá trình thể hiện).  

 - Đệm hát hoặc đệm cho một nhạc cụ khác một tác phẩm tùy chọn (đánh giá 

khả năng làm việc nhóm, sự phối hợp trong thể hiện, sự nắm vững các bè trong tác 

phẩm của người chơi). 

 - Kết hợp giữa vừa đàn vừa hát một tác phẩm Thanh nhạc không quá phức tạp 

về kỹ thuật (đánh giá sự phối hợp cùng một lúc nhiều kỹ năng của người học). 

 Quá trình đánh giá được diễn ra dưới hình thức của một buổi biểu diễn báo 

cáo mà khán giả là những học viên tham gia dự thi; mặc dù giảng viên hướng dẫn là 

người quyết định số điểm cuối cùng nhưng các thành viên trong nhóm có trách 

nhiệm lắng nghe và cùng tham gia đánh giá, nhận xét và so sánh về phần thi giữa 

các cá nhân, dự kiến điểm cho mỗi người. Với quy trình làm việc như vậy, người 

học được nghe nhiều ý kiến đánh giá bổ ích; có cơ hội quan sát, so sánh sự thể hiện 

bài thi giữa các thành viên trong nhóm nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học 

cho bản thân.  

 Việc cùng tham gia đánh giá, nhận xét giữa giảng viên và các thành viên trong 

nhóm đã tạo được không khí học tập sôi động và tích cực; ngoài ra do có “khán giả” 

nên các phần trình bày bài thi của mỗi cá nhân giống như một cuộc biểu diễn trước 

công chúng; điều này đã tạo được sự hưng phấn cho người dự thi trong quá trình thể 

hiện, tạo động lực để học viên có ý thức chuẩn bị bài nghiêm túc, nỗ lực tập luyện... 

 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: chẳng hạn như 

tốt nghiệp trung cấp phải đạt trình độ tương đương với sơ cấp 3, 4 của Piano chuyên 

nghiệp. Tốt nghiệp Piano phổ thông ở bậc ĐH phải có trình độ tối thiểu ngang bằng 

với TC Piano chuyên ngành từ năm thứ 6 trở lên. Đối với những trường hợp không 

đáp ứng được các tiêu chí trên thì sẽ phải học lại, thi lại. Ngược lại, với những 

trường hợp hoàn thành tốt bài vở phải có sự động viên khen thưởng kịp thời như 

được chọn tham gia biểu diễn báo cáo cuối kỳ cấp khoa hoặc cấp trường... Hoạt 

động này còn chưa được các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quan tâm, chú ý 
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đến để áp dụng đối với cả những đối tượng học Piano không chuyên nghiệp (thông 

thường cuối mỗi kỳ học, khoa Piano chỉ tổ chức chương trình concert cho đối tượng 

học Piano chuyên nghiệp) dù biết rằng hoạt động này có ý nghĩa, tác dụng động 

viên rất to lớn về mặt tinh thần. 
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      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, tập trung đi sâu 

vào các tiêu chí về giảng viên, HSSV, phương pháp và giáo trình giảng dạy làm cơ 

sở để xây dựng giáo trình mới môn Piano phổ thông phù hợp với đặc thù của từng 

chuyên ngành. Giáo trình mới sẽ hướng đến việc xây dựng một phương pháp đào 

tạo thống nhất và khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ 

sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. 

 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 (phần cứng) 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%: 

 - Đối với các ngành LLSTCH để phục vụ hiệu quả cho việc học tập, nghiên 

cứu chuyên sâu vào ngành học, yêu cầu người học phải được tiếp xúc với nhiều thể 

loại tác phẩm, rèn luyện kỹ năng thị tấu, đọc tác phẩm, tổng phổ nhanh. 

 - Đối với chuyên ngành Thanh nhạc, người học phải được làm quen với các 

tác phẩm có cấu trúc cân đối hoàn chỉnh với giai điệu du dương, âm hình bè đệm 

mang tính biểu cảm cao nhằm tạo nên sự gần gũi với đặc thù của bộ môn Thanh 

nhạc. Vì vậy, các bài tập Piano phải là những tác phẩm có giai điệu đẹp như một bài 

ca: giản dị, dễ nghe, dễ nhớ, giàu cảm xúc. Bổ sung vào giáo trình các tác phẩm 

Thanh nhạc kinh điển, các bài Việt Nam biên soạn lại cho đàn Piano nhằm mục đích 

tạo sự gắn kết giữa Piano và Thanh nhạc, gây được hứng thú đối với người học. 

Đồng thời nghiên cứu, đưa nội dung Phương pháp đệm vào chương trình giảng dạy 

như là một gợi ý để tham khảo với mục đích làm cho việc học tập môn Piano phổ 

thông có ý nghĩa thực tiễn, gắn với yêu cầu thực tế của từng chuyên ngành. 
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 - Với từng ngành học của các nhạc cụ Giao hưởng cũng như Âm nhạc dân tộc, 

cần có sự lựa chọn về thể loại và tính chất âm nhạc của tác phẩm trong nội dung 

giảng dạy nhằm tạo được sự hỗ trợ hiệu quả nhất. Chẳng hạn như với chuyên ngành 

Gõ, khi xây dựng giáo trình phải bổ sung các tác phẩm có tiết tấu phức tạp. Đối với 

các chuyên ngành nhạc cụ Dân tộc, bên cạnh việc học đàn các Gam Châu Âu và các 

tác phẩm nước ngoài, người học cũng phải làm quen với các dạng của Gam ngũ 

cung, tiếp cận với các tác phẩm của nhạc sĩ Việt Nam nhằm tạo được sự gắn kết 

giữa các ngành học này với Piano. 

  Tóm lại, nếu môn Piano phổ thông được phổ cập đều hết cho tất cả mọi 

chuyên ngành thì việc học tập các môn kiến thức cơ sở của HSSV sẽ đồng đều và 

có chất lượng hơn, trình độ kiến thức chung về âm nhạc của người học các chuyên 

ngành nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Dân tộc lên ngang bằng với trình độ của 

người học các chuyên ngành LLSTCH.  

 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.  

 Thông qua việc đưa ra một số giải pháp và đề xuất về xây dựng giáo trình mới, 

một lần nữa vai trò quan trọng của môn Piano phổ thông được nhấn mạnh. Đây phải 

là một môn học bắt buộc ngang hàng với những môn kiến thức khác nằm trong 

chương trình chính khóa từ bậc TC lên đến ĐH với sự mở rộng về đối tượng học. 

Trong tương lai môn Piano phổ thông phải được phổ cập từ bậc sơ cấp đối với tất cả 

các chuyên ngành bởi vì việc giảng dạy môn Piano phổ thông sẽ đáp ứng được nhu 

cầu đào tạo toàn diện, chính quy hóa về kiến thức tổng hợp.  
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 Yêu cầu và tiêu chí đối với người dạy, người học cũng được đề cập khá chi tiết 

trên tinh thần người thầy phải không ngừng tự hoàn thiện năng lực và trình độ bản 

thân để nâng cao chất lượng giảng dạy; quá trình dạy và học chỉ thật sự có hiệu quả 

khi người thầy phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo, tính phản biện 

của người học 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. PPGD cần phải đổi mới để 

có thể thu hút lòng say mê học tập của HSSV qua đó nâng cao chất lượng giảng 

dạy. 

 Ngoài ra, trên cơ sở phân tích được những thuận lợi và khó khăn của đối tượng 

học lớn tuổi, giảng viên phải biết phát huy thế mạnh của người học đồng thời khéo 

léo, linh hoạt trong phương pháp và nội dung giảng dạy để đạt được hiệu quả tốt 

nhất khi lên lớp.  
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           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 Việt Nam. Mục đích của công trình 

nghiên cứu này là hướng đến việc xây dựng một phương pháp đào tạo đồng bộ và 

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.   

Trong công trình này, chúng tôi tập trung vào vấn đề trang bị kỹ năng nắm 

bắt Piano cho người học ở một số chuyên ngành, đặc biệt chú trọng vào việc xây 

dựng chương 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 truyền thống với tiếp thu có chọn lọc các PPDH tiên 

tiến trên thế giới. Chúng tôi xin được điểm lại một số nét chính của luận án như sau:  

 Bố cục của luận án là 3 chương, trong đó chương 1 nêu lên cơ sở lý luận và 

thực tiễn của đề tài nghiên cứu; giới thiệu một cách khái quát về vai trò của đàn 

Piano trong đời sống âm nhạc Việt Nam; nêu lên thực tế vấn đề giảng dạy môn 

Piano phổ thông hiện nay tại các trung tâm đào tạo âm nhạc lớn của cả nước còn bất 

cập (không thống nhất về chương trình, giáo trình, nội dung giảng dạy tuy đã có 

điều chỉnh nhưng vẫn chưa thực sự phù hợp với đặc thù của từng ngành học, yêu 

cầu chuẩn đầu ra không được qui định rõ ràng và chặt chẽ); đánh giá khái quát các 

giáo trình môn Piano phổ thông đã và đang được sử dụng tại các cơ sở đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc, nhìn nhận những ưu điểm và hạn chế còn tồn 

tại. 

Trong chương I chúng tôi cũng đã đi sâu tìm hiểu thực tế vấn đề trang bị kỹ 

năng Piano tại các cơ sở đào tạo Việt Nam, nhận thức của giảng viên và SVHS đối 

với môn học thông qua kết quả khảo sát đánh giá về tình hình giảng dạy và học tập 

môn Piano phổ thông hiện nay; phân tích sự khác biệt giữa giảng dạy Piano phổ 



137 

 

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 giới thiệu tính năng vượt trội của cây đàn Piano, nghiên cứu những 

tác động tích cực của cây đàn Piano đối với các ngành học nhằm khẳng định vai trò 

quan trọng của Piano trong việc nâng cao mặt bằng kiến thức cho 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 hết sức thuận lợi đối với người học trong việc hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu 

vào từng ngành học (Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy, Thanh nhạc, các nhạc cụ Giao 

hưởng...); phát triển khả năng hoạt động nhanh nhẹn, linh hoạt và độc lập của ngón 

tay, cổ tay, tạo sự cân bằng lực cho các ngón tay; củng cố tai nghe định âm, trang bị 

kiến thức về hòa tấu: có khái niệm rõ ràng về hòa âm, phức điệu, phần bè đệm, bè 

chính, sự phối hợp hài hòa giữa các bè (Xylophone, Vibraphone, Marimba, Gõ, 

nhóm nhạc cụ Giao hưởng, nhạc cụ Dân tộc…). 

 Bằng khả năng thể hiện phong phú và đa dạng của mình, 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 với vai trò định vị âm chuẩn, dẫn dắt sự tiến hành từng bè, củng 

cố và phát triển khả năng nghe chuẩn xác, rèn luyện khả năng nghe được nhiều bè 

cùng một lúc nhằm phát triển tư duy logic và nghệ thuật. Ngoài ra, Piano là phương 

tiện hỗ trợ cần thiết tạo nên sự hấp dẫn, cuốn hút của một số môn học, tạo được 

hứng thú cho người học.  

  Có trình độ Piano vững vàng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề phát 

triển tư duy cho người học (tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận kiến 

thức nền tảng). Để chứng minh cho vấn đề này, chúng tôi đã nêu lên thực trạng việc 

giảng dạy các môn kiến thức âm nhạc hiện nay, so sánh sự khác nhau trong quy 
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trình đào tạo các môn kiến thức cơ sở ngành giữa các nhạc viện nước ngoài với các 

cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong nước; phân tích nguyên nhân của vấn đề 

trên và đề xuất xây dựng lộ trình phổ cập môn Piano cho các ngành học theo từng 

giai đoạn phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm từng bước khắc phục 

tình trạng phải giảng dạy các môn chung theo từng nhóm chuyên ngành, gây lãng 

phí về thời gian và kinh phí đào tạo như hiện nay.  

 Chương 3 của luận án nêu lên được sự cần thiết của việc xây dựng giáo trình 

mới môn Piano phổ thông phù hợp với đặc thù của từng chuyên ngành nhằm hướng 

đến việc xây dựng một phương pháp đào tạo thống nhất và khoa học, góp phần nâng 

cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Giáo 

trình môn Piano phổ thông phải là giáo trình mở, trong đó những kỹ thuật cơ bản 

làm nền tảng ban đầu (phần cứng) chiếm từ 50% - 60%, ngoài ra tuỳ theo từng 

chuyên ngành mà có sự vận dụng linh hoạt, bổ sung bài vở phù hợp với yêu cầu và 

mục đích học tập của người học (phần mềm) chiếm từ 40% - 50%. 

Chương 3 cũng nêu lên những nội dung liên quan đến yếu tố người dạy và 

người học như phát triển năng lực tự học nhằm mục đích giúp cho việc nắm vững 

phương pháp học tập và kỹ năng vận dụng tri thức của người học một cách chắc 

chắn và bền vững, rèn luyện ý chí và năng lực hoạt động sáng tạo của mỗi người 

thông qua hoạt động bản thân. Đây chính là những phẩm chất cần thiết cho sự phát 

triển và thành công của mỗi con người. 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 (người 

dạy Piano phổ thông ngoài trình độ Piano vững vàng còn phải có kiến thức nền tảng 

vững chắc, hiểu kỹ về chuyên ngành đang giảng dạy nhằm tạo được sự gắn kết, bổ 

trợ giữa Piano với chuyên ngành đó để tạo hiệu quả cao trong quá trình lên lớp; 

phân tích được những thuận lợi và khó khăn của học viên để phát huy được thế 

mạnh đồng thời khéo léo, linh hoạt trong phương pháp và nội dung giảng dạy để 

khắc phục những điều kiện không thuận lợi của đối tượng học lớn tuổi).  
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Một vấn đề nữa cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm trong chương này, đó 

là việc đổi mới PPGD trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lý luận dạy học hiện đại với 

PPDH truyền thống. Hiện nay việc đổi mới PPGD đang là một đòi hỏi hết sức bức 

thiết trong công tác đào tạo. Yêu cầu của xã hội đặt ra cho con người là phải phát 

huy không ngừng tính năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động, tự học hỏi để bắt kịp 

với yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước. Việc đổi mới PPDH đòi hỏi 

giảng viên không ngừng tìm kiếm các PPDH mới, kết hợp khéo léo với các phương 

pháp truyền thống hiện có trên cơ sở 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.    

         * 

      *            * 

 Trong thời kỳ đổi mới bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì công tác đào 

tạo nhìn chung vẫn còn những bất cập. Chúng ta chưa có một chiến lược đào tạo có 

tầm vĩ mô, việc xây dựng kế hoạch đào tạo còn chưa sát với nhu cầu xã hội. Đội 

ngũ cán bộ giảng dạy không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và 

chất lượng của công tác đào tạo. 

 Đào tạo toàn diện là nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở đào tạo âm nhạc 

chuyên nghiệp trong cả nước. 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 

công tác đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí của 

mình ở khu vực Đông Nam Á và có tiếng vang trên thế giới; 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: 
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 Công tác tuyển sinh đóng một vai trò hết sức quan trọng, 50% thành công của 

kết quả giảng dạy là nhờ vào đó. Vì vậy, cần quan tâm đến chất lượng, năng khiếu 

đầu vào khi xét tuyển:  

 + Có quy định về trình độ Piano nhất định đối với thí sinh các ngành Lý luận, 

Sáng tác, Chỉ huy; thống nhất trong xây dựng tiêu chí tuyển vào bậc ĐH chuyên 

ngành Lý luận, Sáng tác và Chỉ huy phải có trình độ Piano tương đương Trung cấp. 

 + Tuyển sinh phải có chức năng tạo nguồn từ Piano: Mở rộng chỉ tiêu tuyển 

vào ngành Piano ở bậc học thấp và có hướng chuyển sang các ngành học phù hợp 

với khả năng sau khi tốt nghiệp Trung cấp Piano đối với những trường hợp không 

có đủ khả năng để theo học tiếp Piano ở bậc học cao hơn; 

 + Đối với các chuyên ngành khác, đặc biệt là đối với ngành Thanh nhạc do độ 

tuổi để ổn định khả năng phát triển giọng hát là khá muộn (từ 16,17 trở lên) vì vậy 

khuyến khích học Piano trước khi học chuyên ngành. 

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy:    

+ Chuyên môn hóa đội ngũ giảng dạy, phân định giảng viên bộ môn Piano 

phổ thông theo từng chuyên ngành hoặc từng nhóm chuyên ngành cụ thể để có sự 

quan tâm và đầu tư xuyên suốt từ thấp lên cao. 

+ Yêu cầu giảng viên Piano phổ thông có kế hoạch bổ sung nền kiến thức 

tổng hợp, học bằng nhiều cách nhằm đáp ứng cho công việc giảng dạy phù hợp với 

đặc thù từng chuyên ngành, 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 thông qua hình thức gửi cán bộ 

đi học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước;   

      + 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 (thực tế là trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, đội ngũ cán 
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bộ giảng dạy môn Piano phổ thông chưa tương xứng với số lượng sinh viên học 

sinh, tạo nên sự mất cân đối lớn giữa người dạy và người học; nếu muốn đạt đến 

mục tiêu phổ cập Piano cho mọi chuyên ngành thì số lượng giảng viên Piano phổ 

thông phải bổ sung tăng thêm 4-5 lần so với số lượng đang có hiện nay).  

- Đổi mới về nội dung và PPGD: 

+ Có kế hoạch xây dựng giáo trình riêng cho bộ môn Piano phổ thông đối 

với từng nhóm chuyên ngành trên cơ sở tham khảo tài liệu và chương trình giảng 

dạy của các Nhạc viện trong và ngoài nước bảo đảm phù hợp và có ý nghĩa thiết 

thực với đặc thù của từng chuyên ngành.  

+ Quan tâm hơn nữa đến vấn đề đổi mới PPGD; đặc biệt chú trọng đến việc 

hướng dẫn, gợi mở, tạo cho người học ý thức làm việc độc lập, khuyến khích việc 

chủ động nêu ra câu hỏi, tích cực tư duy; giảng viên phải hỗ trợ cho người học theo 

từng nhiệm vụ cụ thể (ngoài giờ lên lớp cá nhân phải có giờ luyện thị tấu, giờ học 

đệm đàn, học hòa tấu 4 tay...).  

 + Có kế hoạch tổ chức các chương trình concert, seminar Piano mang tính 

định kỳ dành cho những người chơi Piano nghiệp dư trong phạm vi bộ môn, khoa, 

trường; khuyến khích sinh viên chuyên ngành Sáng tác trong các kỳ thi (ngoài 

những bài bắt buộc) có thể trình bày tác phẩm do mình viết nhằm mục đích thể hiện 

sự gắn kết giữa Piano với ngành học của mình, đồng thời tạo được sự hứng thú 

trong quá trình học tập môn Piano phổ thông; 

+ Xem xét để tổ chức kiểm tra giữa kỳ như đối với các chuyên ngành chính 

nhằm giúp người học có ý thức luyện tập kỹ năng chơi Piano một cách thường 

xuyên và bền bỉ (tránh tình trạng học tập mang tính đối phó, chỉ tập bài trước khi 

thi); 

  + 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 (không xem 

nhẹ hoặc đánh giá là giảng viên hạng hai...). Bên cạnh đó bản thân người dạy cũng 
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phải ý thức được trách nhiệm của mình để có sự đầu tư thích đáng trong công việc 

giảng dạy. 

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

Môn Piano phổ thông  nên được đưa vào chương trình giảng dạy của chuyên ngành 

Thanh nhạc từ bậc Trung học và không nên áp dụng đào tạo theo kiểu tín chỉ ở bậc 

Cao học; xây dựng lộ trình để phổ cập Piano cho tất cả mọi chuyên ngành (trước 

mắt có thể áp dụng đối với bậc ĐH); có những quy chuẩn cụ thể về trình độ Piano 

khi tốt nghiệp (đầu vào và đầu ra phải có sự khác biệt về trình độ); kéo dài thời gian 

được học Piano đối với các chuyên ngành (bằng cách bắt đầu học sớm hơn và kết 

thúc muộn hơn), đồng thời thống nhất trên phạm vi toàn quốc phương pháp sư 

phạm chung về đào tạo cũng như giáo trình sử dụng.  

 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 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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MỤC LỤC 

 Phụ lục 1: Hình ảnh, ví dụ âm nhạc sử dụng trong luận án 

 Phụ lục 1.1: Hình ảnh sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.2: Hình ảnh sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.3: Hình ảnh sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.4: Hình ảnh sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.5: Hình ảnh sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.6: Hình ảnh sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.7: Ví dụ âm nhạc sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.8: Ví dụ âm nhạc sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.9: Ví dụ âm nhạc sử dụng trong chương 1 

 Phụ lục 1.10: Ví dụ âm nhạc sử dụng trong chương 3 

 Phụ lục 2: Giáo trình Piano phổ thông tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh 

 Phụ lục 3: Giáo trình Piano phổ thông tại HVANH 

 Phụ lục 4: Dự kiến nội dung chương trình giảng dạy môn Piano phổ 

thông cho bậc Trung cấp và Đại học 

 Phụ lục 5: Phiếu trưng cầu ý kiến CBGV và HSSV đối với vấn đề giảng 

dạy và học tập môn Piano phổ thông 
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 Phụ lục 1: Hình ảnh, ví dụ âm nhạc sử dụng trong luận án 

Phụ lục 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Đàn Piano thế kỷ XVIII 

 

Phụ lục 1.2      

     

 

 

 

 

 

 

 

   Đàn Piano đứng (Upright Piano) 
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 Phụ lục 1.3 

 

      Đàn Piano lớn (Grand Piano) 

 Phụ lục 1.4 

 

Đàn Harpsichord 
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Phụ lục 1.5. 

 

V.A.Mozart - nhạc sĩ thiên tài trường phái Cổ điển (1756 - 1791) 

Phụ lục 1.6 

 

 Hebert Von Karajan - nhà chỉ huy xuất sắc người Áo (1908 - 1989) 
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Phụ lục 1.7. 

    TRỐNG CƠM 
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Phụ lục 1.8 
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 Phụ lục 1.9 
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 Phụ lục 1.10  (Các dạng luyện tập của Gam Do major) 
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Phụ lục 2:  Giáo trình Piano phổ thông tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 

 Gồm 2 bộ giáo trình Piano phổ thông dành cho HSSV Khoa Thanh nhạc và 

khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy với bố cục được xây dựng cụ thể như sau: 

 a/ Giáo trình Piano đối với chuyên ngành Thanh nhạc: 

  - Gồm 4 tập, tập I & II dành cho học sinh TC năm thứ Nhất và năm thứ Hai, 

tập III & IV dành cho sinh viên ĐH năm thứ Nhất và năm thứ Hai. Mỗi tập bao gồm 

4 phần quy định các thể loại như sau: 

 Phần I - Tiểu phẩm: Gồm các bài nhỏ của các nhạc sĩ Cổ điển và Lãng mạn, 

những giai điệu nổi tiếng được trích từ những vở nhạc kịch, ballet, giao hưởng... 

 Phần II - Etude: Gồm những bài luyện ngón đơn giản bổ sung về mặt kỹ thuật 

cho HSSV chủ yếu của các tác giả C.Czerny, F.Lekuppe, H.Berens, H.Lemoine, 

A.Leshgorn,  C.Gurlitt, L.Shitte... 

 Phần III - Sonatine : Gồm những chương Allegro Sonatine của các tác giả 

trường phái Cổ điển Clementi, Diabelli, Dussek, Mozart, Haydn, Beethoven... 

 Phần IV - Hòa tấu 4 tay: Gồm những bản nhạc nhỏ, không quá phức tạp giúp 

người học tăng cường khả năng hòa tấu, khả năng nghe các bè, cảm nhận được sự 

cộng hưởng của âm thanh trong khi thể hiện tác phẩm âm nhạc. 

 Chương trình thi cuối học kỳ môn Piano -  khoa Thanh nhạc 

  Bậc TC Thanh nhạc - Năm thứ Nhất: 

  Học kỳ 1: 1 tiểu phẩm hoặc 2 bài nhỏ hoặc 1 Etude 

  Học kỳ 2: 1 tiểu phẩm hoặc 1 chương Allegro Sonatine 

  Bậc TC Thanh nhạc - Năm thứ Hai: 

  Học kỳ 1: 1 tiểu phẩm hoặc 1 Etude 

  Học kỳ 2: 1 chương Allegro Sonatine 

 Bậc ĐH Thanh nhạc - Năm thứ Nhất: 
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  Học kỳ 1: 1 tiểu phẩm  

  Học kỳ 2: 1 chương Allegro Sonatine 

  Bậc ĐH Thanh nhạc - Năm thứ Hai: 

  Học kỳ 1: 1 tiểu phẩm  

  Học kỳ 2: 1 chương Allegro Sonatine 

 b/ Giáo trình đối với các chuyên ngành Sáng tác Chỉ huy Âm nhạc học  

 - Gồm 6 tập, mỗi tập tương ứng với một năm học trong ba năm đầu của hai 

bậc học TC và ĐH. Tập I, II & III dành cho học sinh TC năm thứ Nhất, năm thứ 

Hai và năm thứ Ba. Tập IV, V và VI dành cho sinh viên ĐH năm thứ Nhất, năm thứ 

Hai và năm thứ Ba. Mỗi tập bao gồm 4 phần với các quy định về thể loại như sau: 

 Phần I - Phức điệu: Được giới thiệu bằng những Vũ khúc cổ của J.S.Bach và 

những bản Prelude nhỏ. 

 Phần II - Etude: Bao gồm các bài tập luyện ngón với các dạng kỹ thuật cơ bản 

của Piano như kỹ thuật staccato, legato, nonlegato, kỹ thuật tay trái, kỹ thuật bán 

cung, kỹ thuật hợp âm rải, kỹ thuật tăng cường tốc độ ngón, kỹ thuật phối hợp nhịp 

nhàng giữa 2 tay, kỹ thuật tiết tấu chùm ba, móc giật... 

 Phần III - Tiểu phẩm: Gồm các tác phẩm của các tác giả thuộc trường phái Cổ 

điển và Lãng mạn nước ngoài, kết hợp với một số tác phẩm của các nhạc sĩ Việt 

Nam như Thái Thị Liên, Việt Kim, Nguyễn Hữu Tuấn, Hoàng Cương, Hoàng Vân, 

Tôn Thất Triêm... 

 Phần IV - Sonatine/Sonate: Bao gồm các chương Allegro Sonatine, Allegro 

Sonate của các tác giả thuộc trường phái Cổ điển Clementi, Diabelli, Dussek, 

Mozart, Haydn, Beethoven... 

 + Chương trình thi cuối học kỳ môn Piano khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy  

  Bậc TC Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Nhất: 

 Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm  
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 Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonatine 

 Bậc TC Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Hai: 

 Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm  

 Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonatine  

 Bậc TC Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Ba: 

 Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm  

 Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonatine  

 Bậc ĐH Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Nhất: 

  Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm   

  Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonate  

 Bậc ĐH Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Nhất: 

  Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm   

  Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonate  

 Bậc ĐH Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Hai: 

 Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm   

 Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonate  

 Bậc ĐH Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học - Năm thứ Ba: 

 Học kỳ 1: 1 phức điệu + 1 tiểu phẩm   

 Học kỳ 2: 1 etude (allegro) + 1 chương Allegro Sonate  

Phụ lục 3: Giáo trình Piano phổ thông tại Học viện Âm nhạc Huế 

Được biên soạn nhằm  trang bị cho người học nắm bắt và thực hành các yêu 

cầu cơ bản về kỹ năng chơi đàn Piano, với nhiệm vụ cụ thể trong từng năm như sau: 

a/ Đối với chuyên ngành Thanh nhạc 
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- Năm thứ Nhất bậc trung cấp:  Nắm bắt và thực hành trên đàn piano các yêu 

cầu kỹ thuật của 2 tay từ đơn giản đến phức tạp dần; cách đàn legato (liền tiếng) và 

staccato (ngắt tiếng ). 

Thi học kỳ I và học kỳ II:  - 1 bài kỹ thuật. 

      - 1 bài tiểu phẩm. 

- Năm thứ Hai bậc trung cấp: Thực hiện các kỹ thuật đa dạng hơn về chạy 

ngón của tay trái, tay phải; cách đàn các quãng và hợp âm chuẩn xác; tạo ý thức 

trong việc xử lý tiếng đàn, câu nhạc; làm quen với việc sử dụng Pedal.  

Thi  học kỳ I: - 1 bài kỹ thuật. 

       - 1 bài phức điệu. 

Thi học kỳ II: - 1 bài kỹ thuật. 

       - 1 bài phức điệu hoặc 1 bài tiểu phẩm. 

 - Năm thứ Ba bậc Trung cấp: Phát triển và nâng cao những vấn đề đã được 

trang bị ở năm thứ Hai, học thêm các thể loại mới như Rondo, Sonatine, Variation; 

chú trọng trong xử lý, thể hiện tác phẩm, kết hợp với sử dụng Pedal hợp lý, có hiệu 

quả. 

Thi học kỳ I: - 1 bài phức điệu. 

- 1 bài tiểu phẩm. 

 

  Thi tốt nghiệp học phần (học kỳ II): 

- 1 bài phức điệu hoặc 1 bài tiểu phẩm. 

           - 1 bài ở thể loại Rondo hoặc Sonatine (1chương ). 

- Năm thứ Nhất bậc Đại học: Củng cố và tiếp tục nâng cao hơn các yêu cầu 

về kỹ thuật cơ bản, chú trọng về cách xử lý tiếng đàn, pedal trong một số thể loại 

tác phẩm. 

Thi học kỳ I và học kỳ II:  -  1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

      -  1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại khác 
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- Năm thứ Hai bậc Đại học: Nâng cao kỹ thuật chơi đàn Piano, làm quen với 

các tác phẩm kỹ thuật có tính giai điệu, các tác phẩm phức điệu 02 - 03 bè, hoàn 

thiện vấn đề xử lý các thể loại tác phẩm ở nhiều trường phái khác nhau. 

Thi học kỳ I và học kỳ II:  -  1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

       -  1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại khác 

- Năm thứ Ba bậc Đại học: Phát triển cao hơn những nội dung và yêu cầu của 

năm thứ Hai nhằm trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng chơi đàn Piano nhất 

định phục vụ cho việc hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành. 

Thi học kỳ I: -  1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

     -  1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại khác 

Thi tốt nghiệp học phần:   - 1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

         -  1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại khác 

b/ Đối với chuyên ngành Lý luận, Sáng tác và Chỉ huy 

- Năm thứ Nhất bậc Trung cấp: 

Thi học kỳ I và học kỳ II: - 1 bài kỹ thuật. 

  - 1 bài phức điệu hoặc 1 tiểu phẩm. 

- Năm thứ Hai bậc Trung cấp: 

Thi học kỳ I: - 1 bài kỹ thuật. 

      - 1 bài phức điệu. 

Thi hết học kỳ II:    - 1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

- 1 bài sonatine hoặc 1 bài tiểu phẩm. 

- Năm thứ Ba bậc Trung cấp: 

Thi  học kỳ I: - 1 bài phức điệu hoặc 1 bài kỹ thuật 

        - 1 bài tiểu phẩm hoặc 1 bài sonatine 

Thi học kỳ II: - 1 bài phức điệu hoặc 1 bài tiểu phẩm. 

         - 1 bài ở thể loại Rondo hoặc 1 chương Sonate  

           - Năm thứ Tư bậc Trung cấp:  

  Thi tốt nghiệp (HK I): - 1 bài phức điệu 2 hoặc 3 bè 

               - 1 bài tiểu phẩm  

              - 1 Rondo hoặc Biến tấu hoặc 1 chương Sonate  
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- Năm thứ Nhất bậc Đại học: 

Thi học kỳ I và học kỳ II: - 1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

         - 1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại lớn 

- Năm thứ Hai bậc Đại học: 

Thi học kỳ I và học kỳ II: - 1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

              - 1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại lớn 

- Năm thứ Ba bậc Đại học: 

Thi học kỳ I và học kỳ II: - 1 bài kỹ thuật hoặc 1 bài phức điệu 

              - 1 bài tác phẩm hoặc 1 bài thuộc thể loại lớn 

- Năm thứ Tư bậc Đại học: 

Thi tốt nghiệp (học kỳ I): - bài phức điệu  

                                                     - 1 bài tác phẩm.  

              - 1 Rondo hoặc Biến tấu hoặc 1 chương Sonate 

  

 Phụ lục 4: Giáo trình Piano phổ thông tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 
Việt Nam  

 * Đối với chuyên ngành Thanh nhạc 

 Yêu cầu chung: Số lượng bài tối thiểu trong mỗi học kỳ là 5, kiểm tra giữa kỳ 
2 bài, thi cuối kỳ 3 bài. 

- Đại học 1:  

Kiểm tra  (kỳ 1): 1 gam trưởng và 1 gam thứ kết hợp với hợp âm rải  

Kiểm tra (kỳ 2): 1 bài kỹ thuật, 1 bài tự chọn 

Thi học kỳ I&II: 1 phức điệu, 1 sonatine/biến tấu, 1 bài đệm hát 

- Đại học 2: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 etude, 1 bài tác phẩm 

Thi cuối kỳ: 1 phức điệu, 1 sonatine/biến tấu, 1 bài đệm hát 

- Đại học 3: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 etude, 1 bài tác phẩm 

Thi cuối kỳ: 1 phức điệu, 1 sonatine/biến tấu, 1 bài đệm hát 

 * Đối với chuyên ngành Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy 
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- Trung cấp 1:  

     Kiểm tra giữa kỳ: 1 gam và hợp âm rải, 1 bài kỹ thuật 

      Thi học kỳ I&II: 1 phức điệu, 1 sonatine/biến tấu, 1 bài tự chọn 

- Trung cấp 2: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 etude, 1 tiểu phẩm 

Thi cuối kỳ: 1 phức điệu, 1 tiểu phẩm, 1 chương sonata 

- Trung cấp 3: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 bài kỹ thuật, 1 bài tự chọn 

Thi cuối kỳ: 1 phức điệu, 1 tiểu phẩm, 1 chương sonata/biến tấu 

- Đại học 1: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 etude, 1 tiểu phẩm 

Thi cuối kỳ: 1 etude/phức điệu, 1 tiểu phẩm, 1 chương sonata 

- Đại học 2: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 etude, 1 tiểu phẩm 

Thi cuối kỳ: 1 etude/phức điệu, 1 tiểu phẩm, 1 chương sonata/biến tấu 

- Đại học 3: 

Kiểm tra giữa kỳ: 1 etude, 1 tiểu phẩm 

Thi cuối kỳ: 1 etude/phức điệu, 1 tiểu phẩm, 1 chương sonata/biến tấu 

 

Phụ lục 5 : Phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên  

Phụ lục 5.1 : Phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ giảng viên 

 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

 Để giúp chúng tôi có cơ sở tìm ra những biện pháp tổ chức hoạt động đào tạo nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Piano phổ thông tại Học viện 

Âm nhạc Huế, đề nghị quý thầy cô cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề dưới đây 

bằng cách trả lời hoặc đánh dấu (X) vào nội dung được cho là phù hợp với quan điểm của 

mình: 
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 Họ và tên CBGV: ……………………………………………. 

 Thời gian công tác: ………………………………………...... 

 Chuyên ngành mà các thầy cô đang giảng dạy môn Piano phổ thông: 

 Sáng tác: �     Lý luận: �       Chỉ huy: �     Thanh nhạc: � 

1. Theo thầy cô, tinh thần, thái độ học tập của SVHS các chuyên ngành trên đối với 

môn Piano phổ thông hiện nay là chưa tích cực, còn mang tính thụ động và đối phó là 

do: 

 1.1. Người học chưa nhận thức được vai trò tích cực của Piano hỗ trợ cho nghiên cứu 

chuyên sâu các ngành học � 

 1.2. Giảng viên còn xem nhẹ đối tượng học, có sự phân biệt giữa giảng dạy Piano 

chuyên ngành và Piano phổ thông � 

 1.3. Cả 2 ý trên � 

 1.4. Ý kiến khác (nếu có): …………………………………….  

2. Đánh giá của thầy cô về vai trò quan trọng của môn đàn Piano đối với các chuyên 

ngành được học: 

 2.1. Rất quan trọng và cần thiết � 

 2.2. Không quan trọng lắm  � 

 2.3. Không quan trọng �  

 2.4. Hoàn toàn không quan trọng �  

3. Thầy cô đánh giá như thế nào về nội dung giảng dạy, số lượng và thể loại bài thi 

mà SVHS phải thực hiện trong từng học kỳ như hiện nay: 

 3.1. Vừa phải, nên giữ nguyên mức độ như hiện nay � 

 3.2. Còn ít, nên tăng thêm các bài tác phẩm để SVHS có cơ hội được làm quen với 

nhiều thể loại và phong cách hơn � 
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 3.3. Quá nhiều, cần giảm bớt để SVHS có thời gian đầu tư sâu hơn vào từng tác 

phẩm � 

 3.4. Ý kiến khác (nếu có):……………………………………. 

4. Nếu cần phải bổ sung thêm một số nội dung mới trong chương trình giảng dạy môn 

Piano phổ thông để phù hợp với đặc thù của từng chuyên ngành, thầy cô sẽ có đề xuất 

cụ thể như thế nào?   

 - Đối với Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy: ………………………. 

 - Đối với Thanh nhạc: ………………………………………… 

5. Nguyên nhân nào làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả, chất lượng học tập của 

SVHS (có thể chọn một hay nhiều ý): 

 5.1. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho giảng dạy và học tập còn 

quá nhiều thiếu thốn  � 

 5.2. Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn của GV chưa đổi mới và sinh động, không 

lối cuối người học � 

 5.3. Động cơ học tập và mục tiêu phấn đấu của người học chưa rõ ràng � 

 5.4. Chương trình học tập quá nặng nên SVHS không có nhiều thời gian tự học, tự 

nghiên cứu ngoài giờ � 

 5.5. Nhà trường chưa có các biện pháp quản lý việc dạy và học phù hợp và hiệu quả 

nên chưa tạo cho người học ý thức tự giác cao � 

 5.6. Tất cả các nguyên nhân trên � 

 5.7. Nguyên nhân khác (nếu có)………………………………. 

6. Các hình thức tổ chức hoạt động nào dưới đây sẽ tạo được hứng thú tự học tập và tự 

rèn luyên cho SVHS (có thể chọn 1 hay nhiều nội dung): 

 6.1. Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt hay giao lưu 

âm nhạc để SVHS có cơ hội mở mang kiến thức, trao đổi kinh nghiệm học tập � 
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 6.2. Tổ chức các chương trình biểu diễn báo cáo kết quả học tập thường kỳ (trong 

phạm vi bộ môn piano không chuyên, hay phạm vi ngành âm nhạc) cho SVHS được tham 

gia � 

 6.3. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những trường hợp có kết 

quả học tập đáng khích lệ � 

 6.4. Khuyến khích SVHS tự thành lập các nhóm, các tổ học tập tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở ý thức tự học, tập luyện ngoài giờ � 

 6.5. Tất cả các hình thức trên � 

 6.6. Ý kiến khác (nếu có) …………………………………...... 

7. Hãy lựa chọn một hoặc một số phương pháp (PP) sau đây mà GV cho là phù hợp 

nhất, có thể vận dụng trong giảng dạy: 

 7.1. PP quy nạp và suy diễn � 

 7.2. PP kích thích nghĩa vụ và trách nhiệm học tập � 

 7.3. PP học theo nhóm � 

 7.4. PP dạy học hướng vào người học � 

 7.5. PP dạy học đảm bảo “tính vừa sức” � 

 7.6. PP khơi dậy lòng tự tin vào năng lực bản thân � 

 7.7. Các phương pháp khác (nếu có) …………………………. 

8. Theo đánh giá của GV, sự tác động của các phương pháp mới này đối với SVHS 

như thế nào (có thể mô tả cụ thể): 

 ………………………………………………………………… 

9. Hãy so sánh và đánh giá những ưu điểm và hạn chế giữa phương pháp dạy học 

truyền thống và hiện đại: 

 ………………………………………………………………… 
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10. Theo đánh giá của thầy cô, có gì cần điều chỉnh trong cách dạy theo phương pháp 

truyền thống (một thầy một trò): 

  ……………………………………………………………….. 

11. Thầy cô có đề xuất gì mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học 

tập môn Piano phổ thông: 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 Phụ lục 5.2: Phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ học sinh sinh viên: 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN SINH VIÊN HỌC SINH 

 Để giúp chúng tôi có cơ sở tìm ra những biện pháp tổ chức hoạt động đào tạo nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Piano phổ thông tại Học viện 

Âm nhạc Huế, đề nghị các bạn hãy cho biết ý kiến cá nhân về một số vấn đề dưới đây bằng 

cách trả lời hoặc đánh dấu (X) vào nội dung được cho là phù hợp với quan điểm của mình: 

 Họ và tên SVHS: 

 Năm học:    Bậc học: 

 Chuyên ngành mà SVHS đang theo học: 

 Sáng tác: �     Lý luận: �       Chỉ huy: �     Thanh nhạc: � 

1. Tinh thần, thái độ học tập của SVHS đối với môn Piano phổ thông hiện nay: 

 1.1. Tích cực, chủ động và tự giác học tập  � 

 1.2. Còn mang tính thụ động, đối phó � 
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 1.3. Bình thường, không có biểu hiện rõ rệt � 

 1.4. Rất lười học �  

2. Đánh giá của SVHS về vai trò quan trọng của môn đàn Piano đối với các chuyên 

ngành được học: 

 2.1. Giúp cho việc nghiên cứu chuyên ngành � 

 2.2. Piano chưa gắn kết được với ngành học �  

 2.3. Không quan trọng �  

 2.4. Hoàn toàn không quan trọng �  

3. Số lượng và thể loại bài thi mà SVHS phải thực hiện trong từng học kỳ như hiện 

nay là: 

 3.1. Vừa phải, nên giữ nguyên mức độ như hiện nay � 

 3.2. Còn ít, nên tăng thêm các bài tác phẩm để SVHS có cơ hội được làm quen với 

nhiều thể loại và phong cách hơn � 

 3.3. Quá nhiều, cần giảm bớt để SVHS có thời gian đầu tư sâu hơn vào từng tác 

phẩm � 

 3.4. Ý kiến khác (nếu có) ……………………………….. 

 ………………………………………………………………… 

4. Ý thức tập luyện, chuẩn bị bài vở của SVHS hiện nay là:    

 4.1. Có ý thức chuẩn bị bài trước khi lên lớp  � 

 4.2. Tập bài nhưng chưa chăm chỉ � 

 4.3. Thiếu ý thức tự giác � 

 4.4. Ý kiến khác (nếu có) …………………………………… 

 ………………………………………………………………. 
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5. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng học tập của SVHS (có thể chọn 

một hay nhiều ý): 

 5.1. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho học tập còn quá nhiều thiếu 

thốn � 

 5.2. Phương pháp giảng dạy và hướng dẫn của giáo viên chưa đổi mới và sinh động, 

không lối cuối người học � 

 5.3. Động cơ học tập và mục tiêu lý tưởng phấn đấu của SVHS chưa rõ ràng � 

 5.4. Chương trình học tập quá nặng nên SVHS không có nhiều thời gian tự học, tự 

nghiên cứu ngoài giờ � 

 5.5. Nhà trường chưa có các biện pháp quản lý việc dạy và học phù hợp và hiệu quả 

nên chưa tạo cho người học  ý thức tự giác cao � 

 5.6. Tất cả các nguyên nhân trên � 

 5.7. Nguyên nhân khác (nếu có)………………………………. 

 ………………………………………………………………… 

6. Các hình thức tổ chức hoạt động nào dưới đây sẽ tạo được hứng thú tự học tập và 

tự rèn luyên cho SVHS (có thể chọn 1 hay nhiều nội dung): 

 6.1. Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt hay giao lưu 

âm nhạc để SVHS có cơ hội mở mang kiến thức, trao đổi kinh nghiệm học tập � 

 6.2. Tổ chức các chương trình biểu diễn báo cáo kết quả học tập thường kỳ (trong 

phạm vi bộ môn piano không chuyên, hay phạm vi ngành âm nhạc) cho SVHS được tham 

gia � 

 6.3. Có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những trường hợp có kết 

quả học tập đáng khích lệ � 

 6.4. Khuyến khích SVHS tự thành lập các nhóm, các tổ học tập tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở ý thức tự học, tập luyện ngoài giờ � 
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 6.5. Tất cả các hình thức trên � 

 6.6. Ý kiến khác (nếu có) ……………………………………... 

 ………………………………………………………………… 

7. Theo bạn thời lượng học môn Piano phổ thông là 45’/tuần là hợp lý chưa: 

 7.1. Đã hợp lý � 

 7.2. Cần bổ sung thêm, cụ thể là  ……………………………. 

 ……………………………………………………………….. 

 7.3. Ý kiến khác (nếu có) ……………………………………... 

 ………………………………………………………………… 

8. Chương trình thi có cần thay đổi để phù hợp với đặc thù ngành học (bổ sung phần 

đệm hát cho Thanh nhạc hoặc bổ sung phần thị tấu đối với Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy…?): 

 8.1. Giữ nguyên như cũ � 

 8.2. Rất cần thiết, cụ thể là  …………………………………... 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 8.3. Ý kiến khác (nếu có) ……………………………………... 

 ………………………………………………………………… 

9. Bạn có đề xuất gì để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Piano 

phổ thông hiện nay tại Học viện: 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 
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 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 

   

   

   

   

 

   

 


