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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO
KHẢ NĂNG LĨNH HỘI KHÁI NIỆM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
Trần Thị Ngọc Anh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 15/05/2018; ngày sửa chữa: 16/05/2018; ngày duyệt đăng: 25/05/2018.
Abstract: Concept is the first step in the process of physical awareness of human. Comprehension
of concepts requires effort of cognitive subject and knowledge about cognitive rules, psychophysiological principles as well as assistance of predecessors. This article proposes some measures
to improve comprehension ability of concepts for students.
Keywords: Concepts, measures comprehension.
1. Mở đầu
Lâu nay, chất lượng lĩnh hội khái niệm (KN) tại các
trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và
đại học bị đánh giá là chưa đáp ứng kịp yêu cầu, có nhiều
điều cần suy nghĩ. Nhiều người cho rằng “chất lượng lĩnh
hội KN” là một KN rất trừu tượng, khó nắm bắt. Song,
Ăngghen cũng từng nói: “mọi chất lượng đều có vô vàn
những mức độ khác nhau về số lượng và mặc dù các mức
độ ấy khác nhau về chất, nhưng chúng đều có thể đo được
và nhận thức được” [1; tr 360]. Chất lượng lĩnh hội KN
có thể được chính xác hoá theo ba chỉ tiêu sau: khả năng
nắm bắt được bản chất hiện tượng mà KN nói tới, khả
năng ghi nhớ (lưu giữ), khả năng vận dụng vào thực tiễn
(đặc biệt là các trường hợp mới). Muốn nâng cao chất
lượng lĩnh hội KN, các chủ thể tham gia vào quá trình
này đều phải có phần trách nhiệm của mình.
Bài viết này đề xuất một số biện pháp nâng cao khả
năng lĩnh hội KN cho học sinh, sinh viên.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Về cấu tạo chương trình, phương tiện giảng dạy và
chủ thể chuyển giao kĩ năng
Mối quan hệ cơ bản của quá trình hình thành, phát triển
KN trong môi trường sư phạm, là sự tác động giữa hai chủ
thể: chủ thể chuyển trao KN (giáo viên, giảng viên) và chủ
thể lĩnh hội KN (học sinh, sinh viên). Muốn giải quyết tốt
mối quan hệ này, chương trình kiến thức đưa vào sách giáo
khoa, tài liệu học tập, giáo trình... ngoài yêu cầu chính xác,
khoa học, phải đảm bảo phân phối sao cho phát huy tối đa
tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể.
- Chương trình giảng dạy cần đảm bảo mối liên hệ
khăng khít giữa các cấp học, các khối lớp và giữa các
môn học. Môi trường sư phạm phải được hiểu theo nghĩa
là một không gian sư phạm thống nhất, trong đó diễn ra
quá trình chuyển trao và tiếp nhận KN một cách dài lâu,
không bị chia cắt mảnh đoạn. Không phải vô cớ mà cùng
một KN, ta có thể gặp trong nhiều khối lớp, nhiều môn
học khác nhau ở những cấp độ và cách tiếp cận khác

nhau. Ví dụ như KN “số nguyên”, được các học sinh lớp
1 làm quen ngay từ những ngày đầu đến trường, nhưng
KN này còn trở đi trở lại trong chương trình của các lớp
sau, càng ngày càng khó hơn, trừu tượng hơn. Hoặc như
KN “phân tử”, có thể gặp trong môn hoá học, môn vật
lí, ở mỗi khối, mỗi bộ môn có một đặc thù riêng. Thêm
vào đó là việc ưu tiên những môn học tiên quyết, những
KN mang tính cơ sở, mà nếu chưa được trang bị, người
học sẽ rất lúng túng khi tiếp nhận các KN kế tiếp, thậm
chí là không thể tiếp nhận được.
- Phần lí thuyết cơ bản và phần thực hành của người
học cần có tỉ lệ phù hợp với từng môn, từng bài, đặc biệt
là với các môn thuộc khoa học xã hội. Từ trước đến nay,
các môn khoa học tự nhiên dễ dàng phân chia hai phần này
hơn, giúp cho việc truyền thụ và tiếp thu KN được cụ thể,
còn đối với những KN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, rất
khó phân chia như vậy, vì chúng vừa mang tính trừu tượng
cao, cơ cấu chương trình lại nặng về lí thuyết.
- Cấu tạo chương trình có sự lựa chọn sao cho phù
hợp với từng đối tượng, xuất phát từ yêu cầu khoa học và
đảm bảo tính thực tiễn. Dư luận rộng rãi đang rất quan
tâm đến việc cải cách giáo dục hiện nay, và có nhiều ý
kiến cho rằng việc cải cách sách giáo khoa tuy rất cần
thiết nhưng có nhiều bất cập, vì nội dung chương trình
nhiều chỗ chưa phù hợp đối tượng và yêu cầu của thực
tiễn. Việc cải cách này diễn ra thiếu sự đồng bộ giữa các
khối lớp và cấp học, có thể nói là manh mún, phải chạy
theo cho kịp thời gian. Liệu việc tiến hành như vậy có
làm giảm chất lượng giảng dạy và học tập của khối lớp
đó, và từ đó ảnh hưởng đến các khối lớp khác hay không,
câu hỏi này đã có nhiều ý kiến phản hồi. Theo chúng tôi,
cải cách giáo dục là điều cần thiết để phù hợp với điều
kiện mới, nhưng cần được chuẩn bị kĩ càng, sao cho
không phá vỡ logic của cả quá trình giáo dục nói chung.
Về phương tiện giảng dạy, bao gồm các phương tiện
truyền thông như tài liệu viết, sách giáo khoa, sách tham
khảo, các dụng cụ trực quan, và các phương tiện dạy hiện
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đại như máy tính, video, máy chiếu... Chúng ta không lạm
dụng những phương tiện này, nhưng phải biết cách sử
dụng có hiệu quả, kết hợp có chọn lọc, hỗ trợ cho việc
giảng dạy KN. Hiện nay, thời gian dành cho học sinh và
sinh viên trên giảng đường nên rút ngắn hơn nữa để họ có
nhiều thời gian tự học cùng với các phương tiện hỗ trợ, để
họ làm quen với cách thức tự đào tạo, lựa chọn từ nhiều
nguồn tài liệu và cũng là để họ tự rèn luyện tư duy khoa
học. Đối với học sinh các cấp nhỏ hơn, phương tiện học
tập giúp các em rất nhiều trong việc làm quen với những
KN mới, nhất là các KN trừu tượng. Khi được xem trực
tiếp những hình ảnh vi phạm luật giao thông của các bạn
cùng lứa tuổi dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng qua
video, các em học sinh trung học cơ sở có thể làm quen
dễ dàng hơn với các KN: “luật pháp”, “nghĩa vụ công
dân”... hoặc việc tự thực hành nối một mạng điện, tự pha
chế một dung dịch sẽ khiến các em thấy dễ hiểu hơn rất
nhiều so với việc mô tả thí nghiệm bằng lời nói.
Về chủ thể chuyển giao KN (người thầy), có thể ví họ
giống như người dẫn đường cho học sinh đi tới những
vùng kiến thức mới. Yêu cầu đối với họ rất cao: - Phải có
kiến thức cơ bản khá rộng, không phải chỉ ở một môn
chuyên sâu mà ở cả những môn khác, đặc biệt là những
môn có sự liên quan nhiều tới nhau; - Kiến thức chuyên
môn sâu sắc, hiểu kĩ về KN cần truyền thụ: nội hàm, sự
hình thành và phát triển, những yếu tố phụ thuộc, những
KN tương đồng hoặc tương phản, đặt KN trong cả
chương trình, trong hệ thống, dự báo xu hướng phát triển
của KN trong tương lai...; - Nghiệp vụ sư phạm chắc
chắn, cách truyền thụ KN khoa học, chính xác, hấp dẫn,
chủ yếu tổ chức bài giảng hoặc hướng dẫn người học tiếp
cận KN chứ không phải nhồi nhét, nặng về giải thích KN.
Có như vậy mới phát huy được tính tích cực chủ động
của người lĩnh hội; - Luôn tự trau dồi kiến thức toàn diện
để không trở thành lạc hậu so với thực tiễn.
2.2. Về phía chủ thể lĩnh hội kĩ năng
Chủ thể lĩnh hội KN (người học) là người giữ vai trò chủ
đạo của quá trình hình thành, phát triển KN trong môi
trường sư phạm. Người học tự nâng cao năng lực tiếp nhận,
hình thành và vận dụng KN, cần có những yêu cầu sau:
2.2.1. Muốn tiếp nhận một khái niệm mới, chủ thể phải
trang bị cho mình một lượng tri thức cơ bản
Muốn lĩnh hội một KN nào đó, chủ thể cũng cần có
một trình độ nhất định, một vốn tri thức nhất định về sự
vật, hiện tượng mà KN phản ánh, về lịch sử của vấn đề (đã
được bắt đầu và đang được nghiên cứu đến đâu), có những
học thuyết hay những trường phái nào nghiên cứu đến,
hiện nay nó được quan tâm như thế nào và xu hướng
nghiên cứu trong thời gian tới ra sao... Một KN được hình
thành bao giờ cũng là kết quả của cả quá trình nghiên cứu
vì KN nén chặt trong lòng “toàn bộ sức mạnh của nội dung

đó”. Muốn lĩnh hội được KN, người học cần một trình độ
tương đương trình độ của KN, trình độ tới một tầm tri thức
đủ chín để có thể hiểu được KN đề cập tới vấn đề gì. Đạt
đến trình độ này có thể bằng nhiều cách: hoạt động thực
tiễn để tự rút ra kinh nghiệm, thu thập tài liệu có liên quan
thành hệ thông để học tập kinh nghiệm của nhân loại... Khi
phê phán các nhà khoa học tự nhiên bị rơi vào siêu hình,
Ăngghen nhấn mạnh vai trò của việc nghiên cứu kho tàng
tri thức ấy, đặc biệt là tri thức lịch sử triết học:
“Dù những nhà khoa học tự nhiên có làm gì đi nữa
thì họ cũng vẫn bị triết học chi phối. Vấn đề chỉ ở chỗ họ
muốn bị chi phối bởi một thứ triết học tồi tệ hợp mốt, hay
họ muốn được hướng dẫn bởi một hình thức tư duy lí
luận dựa trên sự hiểu biết về lịch sử tư tưởng và những
thành tựu của nó” [2; tr 693]. Việc nghiên cứu KN “điện”
của Ăngghen là một điển hình. Nhìn một cách tổng quát,
ông khẳng định: hiện tượng điện có mặt ở khắp mọi nơi,
“hầu như không có một sự thay đổi nào trên quả đất mà
người ta không thấy sự có mặt của những hiện tượng
điện” [2; tr 573]. Tuy vậy, sự nghiên cứu về nó, cho đến
thời kì đó, vẫn chưa tìm ra được bản chất rõ ràng. “Trong
lí thuyết về điện học, chúng ta thấy một đống lộn xộn
những thực nghiệm cũ không chắc chắn, chưa được xác
nhận hoàn toàn mà cũng chưa hoàn toàn bị phủ nhận, một
sự mò mẫm ngập ngừng trong bóng tối, một loạt rời rạc
những cuộc nghiên cứu và thí nghiệm của nhiều nhà bác
học riêng rẽ đang tấn công vào một lĩnh vực mới mẻ một
cách phân tán, giống như một đám kị binh du mục” [2; tr
574]. Để chứng minh cho điều này, Ăngghen đã lần theo
những học thuyết về điện của Maicơn Pharađây, Tômat
Tômxơn, Hêghen... Cả Pharađây và Hêghen đều cho
rằng điện không phải là một trạng thái của vật chất mà là
một vật chất đặc biệt, riêng rẽ. Tiếp theo là những quan
điểm của Phekhnơ và Vêbơ về dòng điện. Hai ông này
không thoả mãn với ý kiến cho rằng trong dòng điện,
hoặc là điện dương, hoặc là điện âm đi qua, mà đều
khẳng định, trong một dòng điện đóng có cả hai luồng
điện âm và dương bằng nhau, đi qua cùng một lúc, luồng
nọ bên cạnh luồng kia, chạy ngược chiều nhau trong
những con đường nằm giữa các phân tử có trọng lượng
của các vật thể. Trái lại với giả thuyết này, năm 1871,
Noiman đưa ra giả thuyết chỉ có một thứ điện trong hai
dòng điện đó, như điện dương chẳng hạn, mới vận động
trong dòng điện, còn thứ điện kia, điện âm, lại gắn chặt
với khối lượng của vật thể. Song, giả thuyết này cũng
không đứng vững vì thiếu căn cứ. Với các thí nghiệm của
Giulơ, Phavrơ và Raun, điện động lực được chứng minh,
nó bằng với năng lượng được sản sinh ra trong các quá
trình hoá học của pin điện, hoặc bằng năng lượng đã tiêu
hao trong bình điện phân. Bằng kết luận này, giả thiết cho
rằng, điện là một chất lỏng đặc biệt càng không thể đứng
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vững. Khi đó, xuất hiện những thuyết mới của Cléc
Maxuên (1864), Hanken (1865), Râyna (1870), Étlun
(1872) đều nhất trí với gợi ý trước đây vào năm 1846 của
Pharađây là: điện là một sự vận động của một môi trường
đàn hồi tràn đầy khắp cả không gian, do đó thẩm thấu
vào mọi vật thể, một môi trường mà các hạt nhỏ phân tán
xô đẩy nhau theo tỉ lệ nghịch với bình phương của
khoảng cách; nói cách khác, điện là sự vận động của các
hạt nhỏ ê-te, và những phân tử của các vật thể cũng tham
gia vào sự vận động ấy. Sau đó, Ăngghen đã phân tích
rất tỉ mỉ từng thuyết một về sự vận động này, như thuyết
của Vidơman, thuyết tiếp xúc của Vônta, thuyết hoá học
cũ... Ăngghen còn mô tả chi tiết từng thí nghiệm một,
theo dõi sát sao những cuộc tranh luận của các nhà khoa
học để đi đến một kết luận mang tính phương pháp luận:
“Và trong thực tế, không còn nghi ngờ rằng muốn đem
lại cho lí thuyết về điện... một cơ sở vững chắc, chỉ có
cách là xét lại một cách chính xác... tất cả những cuộc thí
nghiệm cũ..., xét lại với điều kiện là phải quan sát và xác
nhận cẩn thận những chuyển hoá năng lượng và phải gác
ra một bên tất cả những quan điểm lí thuyết cổ truyền về
điện” [2; tr 640]. Khảo sát toàn bộ lịch sử của vấn đề - đó
cũng là cách nghiên cứu để lĩnh hội các KN nói chung.
Muốn lĩnh hội một KN, chủ thể cần rèn luyện thuần
thục các thao tác tư duy
Đó là những thao tác như so sánh, phân tích, trừu tượng
hoá, tổng hợp, khái quát hoá... “Việc hình thành các KN
không phải là bước chuyển trực tiếp từ những kết quả nhận
thức cảm tính mà trái lại, trên cơ sở của những tài liệu cảm
tính, để xây dựng các KN, tư duy chúng ta đã trải qua quá
trình hoạt động tích cực và sáng tạo” [3; tr 33].
Thao tác so sánh giúp chủ thể xác định được sự khác
nhau và giống nhau giữa các đối tượng, từ đó có thể sắp
xếp chúng theo nhóm xác định, trên cơ sở đó, xác định
lớp đối tượng cần nhận thức trong vô vàn các sự vật hiện
tượng. Thao tác phân tích yêu cầu chủ thể tìm cấu trúc
của khách thể, nghiên cứu từng nhân tố của cấu trúc.
Nhưng đáng lưu ý là sự phân tích không phải là thao tác
chặt nhỏ các thành phần một cách siêu hình, mà vẫn phải
tôn trọng mối liên hệ giữa chúng.
Với kết quả của quá trình phân tích, chủ thể tiến hành
bước trừu tượng hoá, gạt bỏ những thuộc tính, những
quan hệ không cơ bản, chỉ giữ lại những quan hệ cơ bản,
điều đó phụ thuộc vào trình độ hoạt động thực tiễn và
phát triển tri thức của chủ thể. Sau khi tìm ra những quan
hệ cơ bản, chủ thể nhận thức phải tiến hành thao tác tổng
hợp nhằm đặt những thuộc tính, những quan hệ trong
một thể thống nhất để có tư duy nhất quán về khách thể.
Quá trình đi đến KN chưa kết thúc nếu chủ thể chưa
thực hiện thao tác khái quát hoá, nhằm vận dụng kết quả
tổng hợp nghiên cứu rộng hơn toàn khách thể để đi đến

kết luận cuối cùng, toàn diện và sâu sắc về đối tượng, có
một KN hoàn chỉnh về đối tượng.
Các thao tác nêu trên thực chất không có sự phân chia
rõ ràng mà chúng có thể đan xen vào nhau, liên kết với
nhau. Thí dụ như hai thao tác phân tích và tổng hợp, nhiều
người cho rằng chúng trái ngược nhau, nhưng theo quan
điểm nhận thức luận mácxít thì “phương pháp của triết
học vừa là tổng hợp vừa là phân tích, nhưng quyết không
phải theo nghĩa là cả hai phương pháp ấy của sự nhận thức
có hạn nằm bên cạnh nhau hay là kế tiếp nhau một cách
đơn giản; mà chính là cả hai đều được bao hàm trong
phương pháp triết học dưới dạng được lột bỏ, và trong
mỗi bước đi của nó, phương pháp của triết học hành động
vừa theo lối phân tích vừa theo lối tổng hợp” [4; tr 258].
Phân tích và tổng hợp, không phải là những thao tác tư
duy đối ngược nhau. “Dường như đầu tiên chúng ta, một
cách không suy nghĩ, chặt nhỏ các chỉnh thể, còn sau đó
mới lại cố thu thập lắp ghép nó từ những phần bị băm nhỏ
ấy. Phương thức “phân tích” và “tổng hợp” như thế giống
với em bé làm gãy đồ chơi mà không hi vọng lại “làm cho
nó như cũ” hơn là với nhà lí luận [5; tr 167]. Thật ra, “sự
phân tích lí luận ngay từ ban đầu được diễn ra với sự thận
trọng để không làm đứt đi những mối liên hệ giữa các
phần tử riêng biệt của chính thể đang nghiên cứu, mà,
đúng là ngược lại, để làm rõ, để theo dõi chúng còn sự
phân tích thiếu thận trọng (mà đánh mất hình mẫu của cái
chỉnh thể như là tiền đề xuất phát vào mục đích của mình)
luôn luôn phải liều lĩnh chặt nhỏ đối tượng ra thành những
phần hợp thành những phần hợp thành, mà đối với nó
hoàn toàn không là đặc thù và từ chúng, vì thế để tái thu
thập lại cái chỉnh thể là không thể, cũng như không thể
khi cắt thể xác ra thành những cục rồi lại gắn những cục
ấy lại làm cho thể xác sống lại” [3; tr 167].
Sự so sánh đầy ấn tượng của tác giả đã khiến nhiều
nhà nghiên cứu phải giật mình tự xem lại xem mình có
rơi vào cái sai lầm nguy hiểm như vậy không.
Kết quả của một sự phân tích đúng đắn là những cái
trừu tượng vẫn giữ trong mình bản chất của cái cụ thể, hay
“cái cụ thể được phác hoạ một cách trừu tượng”. Phân tích
và tổng hợp không diễn ra cô lập với nhau. “Sự phân tích
ở đây trùng với sự tổng hợp, chính xác hơn, được thực hiện
thông qua nó, thông qua mặt đối lập riêng của mình, trong
mỗi hành vi tư duy riêng biệt” [5; tr 167]. Tính chỉnh thể
của cái cụ thể không bị vi phạm sau một quá trình phân
tích và tổng hợp, nó vẫn giữ nguyên được các mối liên hệ
cần thiết, tất yếu, phụ thuộc lẫn nhau và khách quan của
nó. Còn sự tổng hợp ở đây không đơn thuần là việc lắp ráp
một cách máy móc những bộ phận đã bị tách rời để dẫn
đến một định nghĩa mang tính chiết trung, coi cái toàn bộ
là tổng số những trừu tượng, mà đó phải là một phương
pháp phát triển, rút ra cái cụ thể từ cái trừu tượng, tái sản
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sinh tính muôn vẻ của sự vật trong một sự thống nhất hữu
cơ. Phép tổng hợp này được thực hiện dần từng bước, buộc
phải đi qua nhiều khâu trung gian giữa cái trừu tượng và
cái cụ thể như lên những bậc thang chứ không thể nhảy
cách được, chủ thể lĩnh hội có thể thực hiện một cách sáng
tạo biến những thao tác này thành kĩ năng, kĩ xảo để nhận
thức đạt hiệu quả. Cách giảng dạy KN theo kiểu trình bày
định nghĩa sẽ không đem lại kết quả mong muốn vì chính
người học không trực tiếp tiến hành những thao tác này.
2.2.2 Muốn lĩnh hội một khái niệm, chủ thể cần biết phát
huy các yếu tố tâm lí tích cực
Sự lĩnh hội KN của con người còn phụ thuộc vào
những yếu tố tâm lí chung cũng như của từng cá nhân cụ
thể. Người giáo viên nên biết cách để kích thích những
yếu tố này theo hướng tích cực.
Thái độ học tập là điều kiện cần thiết cho quá trình
lĩnh hội KN. Thái độ có thể chỉ mang tính tạm thời, ngắn
ngủi, cũng có thể trở nên vững chắc, chi phối quá trình
học tập nếu được nuôi dưỡng đúng cách. Đây là nhiệm
vụ của người giảng viên giỏi, biến thái độ tích cực thành
một yếu tố vững chắc trong nhân cách học sinh.
Thái độ học tập được thể hiện qua sự chú ý và hứng
thú học tập. Chú ý là điều kiện tất yếu cho sự thành công
của việc lĩnh hội KN. “Chú ý là cánh cửa, qua đó tất cả
những gì của thế giới bên ngoài đi vào tâm hồn con
người”. Chú ý làm cho trí óc lĩnh hội một cách có kỉ luật,
có tổ chức tạo nên một trạng thái tích cực. Người giảng
viên giàu kinh nghiệm luôn biết cách điều khiển sự chú ý
của người học, biết cách phát huy những phẩm chất của
chú ý trong hoàn cảnh cụ thể. Từ sự phát huy chú ý, người
học sẽ có hứng thú nhận thức, và ngược lại khi đã xuất
hiện hứng thú nhận thức, người học sẽ càng chú ý vào mục
đích nghiên cứu, học tập hơn. Hứng thú nhận thức là sự
định hướng có chọn lọc của cá nhân vào một mục đích
nhận thức nhất định. “Một sự nhận thức nào mà không có
hứng thú và chỉ biết hành động bằng sức mạnh cưỡng bức
thì sẽ giết chết lòng ham muốn học tập ở cá nhân”.
Lĩnh hội KN còn bao hàm cả việc ghi nhớ, gìn giữ
thông tin thu được và có thể lấy ra bất cứ lúc nào cần đến
để sử dụng trong các trường hợp, hoàn cảnh mới. Đó là
khả năng vận dụng tri thức một cách sáng tạo - một tiêu
chuẩn không thể thiếu để đánh giá mức độ lĩnh hội KN.
Nhiều người cho rằng lĩnh hội KN chỉ cần dừng lại ở mức
độ hiểu và nhớ được những dấu hiệu bản chất mà coi nhẹ
tiêu chuẩn mang tính thực tiễn này. Chính vì vậy đã có
người đề xuất giải pháp algôrit cho con đường ơrixtix.
Algôrit nguyên là một KN toán học dùng để tính quy định,
chính xác và đơn giá về việc hoàn thành những thao tác tư
duy theo một trình tự nhất định nhằm giải quyết những bài
toán thuộc một dạng, một kiểu nhất định. Các algôrít được
đặc trưng bởi ba tính chất cơ bản sau: tính xác định (đơn

giá trị), tính hàng loạt (có thể áp dụng để giải một loạt các
bài toán cùng loại), tính kết quả (nếu đảm bảo đúng trình
tự thao tác, chắc chắn sẽ giải được bài thuộc đúng loại đã
cho). Thực ra, giải pháp algôrít là một giải pháp mang tính
công thức, không đòi hỏi sự đầu tư, suy nghĩ nhiều. Trước
những tình huống quen biết, con người tìm lời giải đáp
bằng con đường algôrít, nhưng trước những tình huống
mới, con người không thể chỉ dựa vào những công thức
sẵn có được mà phải tìm lời đáp qua con đường ơrixtic.
Giải pháp này yêu cầu chủ thể phải vận dụng vốn tri thức
của mình một cách sáng tạo, chủ động tìm kiếm, phát hiện
để giải quyết những tình huống có vấn đề. Các KN mới
cần lĩnh hội đặt ra trước chủ thể với tư cách là những tình
huống có vấn đề, là những trở ngại về trí tuệ kích thích chủ
thể giải quyết. Và chủ thể sẽ không giải quyết nhiệm vụ
này một cách mò mẫm, vô phương hướng, mà theo một
giải pháp được lựa chọn cho tình huống có vấn đề là tối ưu
nhất. Đó chính là algorit cho con đường ơrixtic. Nhà
trường và giáo viên không thể có tham vọng dạy hết cho
học sinh giải quyết mọi vấn đề sẽ gặp trong cuộc sống,
cũng như không thể trang bị tất cả các KN khoa học cho
họ được. Và như đã phân tích từ trước, việc giới thiệu,
giảng giải cho dù cặn kẽ mọi KN trong chương trình
không phải là thực chất của quá trình lĩnh hội KN. Vai trò
của sự hướng dẫn (của giáo viên, của tài liệu học tập...) là
tổ chức, chỉ đạo, vạch ra phương pháp giúp học sinh tự tìm
tòi để đi đến KN. Đây là cơ sở cho chủ trương biến quá
trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, phát huy tính tự
giác, chủ động, sáng tạo, tích cực nhận thức của học sinh.
Người giáo viên không chỉ là người có kiến thức sâu rộng,
mà còn phải là một chuyên gia về phương pháp.
Sau nữa, một nhà giáo dục học Nga, B.I. Kôrôchiaep,
đã lưu ý: “Và quy luật sau đây không kém phần quan
trọng: những kết quả học tập của học sinh sẽ trùng hợp
với những điều mong đợi khi và chỉ khi nào mục đích,
nội dung, các hình thức và các phương pháp dạy học
hoàn toàn tương xứng với nhau” [6; tr 103].
3. Kết luận
Những biện pháp nêu trên chỉ là một trong số rất
nhiều biện pháp giúp cho việc hình thành, phát triển, vận
dụng KN trong môi trường sư phạm có hiệu quả. Một sự
kết hợp vai trò của mọi nhân tố có liên quan với từng cơ
sở, từng cá nhân, vừa ở tầm vĩ mô vừa ở tầm vi mô là vô
cùng quan trọng, nhưng đặc biệt quyết định đến chất
lượng quá trình này là vai trò của chủ thể lĩnh hội KN.
Chủ thể lĩnh hội nên biết tận dụng những yếu tố thuận lợi
trong môi trường sư phạm, kết hợp tất cả các biện pháp
kể trên; đồng thời, với bản chất nhận thức sáng tạo, họ
còn nên áp dụng thêm nhiều biện pháp khác nữa do chính
họ phát hiện ra trên con đường học vấn của mình.
(Xem tiếp trang 210)
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những âm khu cao, HS cần hít hơi sâu, nén hơi thật chắc,
bật âm thanh thật gọn, không cần âm thanh quá to nhưng
nét, chắc, sáng. Mỗi âm khi bật âm thanh.

Rèn luyện các kĩ thuật thanh nhạc là một quá trình lâu
dài, đòi hỏi sự kiên trì của GV trong dạy học cũng như
học tập một cách nghiêm túc của HS. Với mỗi kĩ thuật
thanh nhạc, hay từng bài hát thì sử dụng từng loại kĩ thuật
phù hợp, ngay trong một bài hát cũng sử dụng linh hoạt
nhiều kĩ thuật khác nhau, và mỗi đối tượng HS thì giáo
viên cần phân loại để có phương pháp dạy học một cách
phù hợp, nâng cao chất lượng giọng hát.
2.2.3. Nâng cao rèn luyện phong cách biểu diễn
GV là người trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các kĩ
thuật cũng như hướng dẫn một cách tổng quát cho HS;
tuy nhiên, để việc giảng dạy những kĩ thuật thanh nhạc
đạt hiệu quả cao, không bị khô cứng, được thẩm thấu
và áp dụng một cách linh hoạt với từng ca khúc hay
từng đối tượng HS cụ thể thì việc nâng cao rèn luyện
phong cách biểu diễn là một vấn đề hết sức quan trọng.
Đối với lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, việc học tập và
rèn luyện bản lĩnh biểu diễn là rất quan trọng, đặc biệt
đối với ngành Thanh nhạc. Có bản lĩnh, HS mới làm
chủ được quá trình biểu diễn, thực hiện được mục tiêu,
yêu cầu, chất lượng của hoạt động biểu diễn đặt ra; mới
bộc lộ được hết năng lực biểu diễn, khả năng kĩ thuật
và thể hiện âm nhạc... Để hình thành được năng lực biểu
diễn cho HS, chúng ta thấy cần có nhiều yếu tố khác
nhau; trong đó, yếu tố có tầm quan trọng là xây dựng
cho HS một nền tảng kĩ thuật vững chắc, một khả năng
thể hiện âm nhạc phong phú. Sự hoàn thiện về mặt kĩ
thuật sẽ giúp các em có tâm lí tự tin, chủ động khi ra
biểu diễn. Không những vậy, HS còn phải thể hiện
tốt các tác phẩm âm nhạc, thể hiện phong cách phù hợp
với từng tác phẩm, đây chính là cơ sở để “người nghệ
sĩ tương lai” có sự độc lập, sáng tạo trong học tập và
biểu diễn...
3. Kết luận
Để hát được một ca khúc hay là sự tổng hòa của
nhiều yếu tố, yếu tố sân khấu, biểu diễn, cảm xúc...,
trong đó kĩ thuật thanh nhạc đóng góp phần quan trọng
trong sự hoàn thiện, phát triển giọng hát. Có kĩ thuật
thanh nhạc tốt nhưng phải biết kết hợp nhuần nhuyễn
với các yếu tố khác thì mới có thể hát hay. Trong dạy

học, giáo viên cần áp dụng phù hợp kĩ thuật thanh nhạc
với từng đối tượng HS khác nhau, còn HS cần học tập,
rèn luyện một cách nghiêm túc mới có thể hoàn thiện
phát triển giọng hát cũng như hoàn thiện bản thân. Bên
cạnh việc học tập các kĩ thuật thanh nhạc, HS cũng cần
học tập, trau dồi kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau để
từ đó ứng dụng linh hoạt trong học tập, rèn luyện khả
năng ca hát của mình.
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