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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Lê Thị Kiều Thanh - Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Thanh Hùng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Ngày nhận bài: 24/4/2019; ngày chỉnh sửa: 10/5/2019; ngày duyệt đăng: 12/5/2019.
Abstract: Innovating teaching methods in primary schools in Bien Hoa city, Dong Nai province
is a necessary requirement to meet the context of fundamental innovation in primary education in
particular and in general education in general, today. In order to improve the quality of this activity,
it is necessary to innovate from management. In the artilce, we analyze the current situation of
innovation in teaching methods in primary schools in Bien Hoa city, Dong Nai province as a basis
for proposing measures to improve the quality of managing this activity in primary schools in Bien
Hoa city.
Keywords: Measures, innovation of teaching methods, current situation, primary school.
1. Mở đầu
Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đang là vấn đề
cấp thiết đặt ra cho nền GD-ĐT Việt Nam. Mục tiêu của
“Chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2010-2020” đặt ra
đến năm 2020 là nền giáo dục nước ta được đổi mới đồng
bộ, căn bản và toàn diện [1]. Trong đó, nhấn mạnh: giải
quyết bài toán về đổi mới PPDH sẽ làm thay đổi cách dạy
của thầy, cách học của trò, phát huy tính tích cực của học
sinh (HS), nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Giáo dục tiểu học được coi là nền móng của giáo dục
phổ thông và cũng là nền móng của sự phát triển nhân
cách công dân tương lai [2]. Để thực hiện mục tiêu giáo
dục tiểu học, các trường tiểu học nói chung và các trường
tiểu học ở TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nói riêng rất chú
trọng hoạt động đổi mới PPDH. Hoạt động này luôn
được quan tâm từ cán bộ quản lí và giáo viên (GV); do
vậy, bước đầu cũng đã đạt được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn
tồn tại một số bất cập cần phải khắc phục. Vì vậy, nghiên
cứu thực trạng hoạt động đổi mới PPDH ở các trường
tiểu học là thực sự cần thiết.
Bài viết phân tích thực trạng hoạt động đổi mới PPDH
ở các trường tiểu học TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm cơ
sở đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí hoạt
động này ở các trường tiểu học tại TP. Biên Hoà.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng
- Khách thể nghiên cứu: Thực trạng hoạt động đổi
mới PPDH ở các trường tiểu học TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.
- Đối tượng khảo sát: 289 cán bộ quản lí (CBQL)
và GV, 110 HS ở các trường tiểu học TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai.
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- Nội dung khảo sát: Thực trạng nhận thức về vai trò,
tầm quan trọng, nội dung hoạt động đổi mới PPDH tiểu
học và các điều kiện hỗ trợ hoạt động đổi mới PPDH ở
các trường tiểu học TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian khảo sát: 09/2018 - 02/2019.
- Phương pháp nghiên cứu:
+ Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Phân tích,
tổng hợp, hệ thống, khái quát hoá các tài liệu lí luận
chuyên ngành, liên ngành và các tài liệu liên quan [3],
[4], [5], [6], [7].
+ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: xây dựng
phiếu điều tra gồm các câu hỏi đóng và câu hỏi mở, sử
dụng thang đo Likert 5 mức độ.
+ Xử lí kết quả khảo sát: Các số liệu thu thập được sử
dụng phần mềm SPSS16.0 để phân tích và xử lí số liệu
thống kê như tính điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn
(ĐLC).
2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng
2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về vai
trò của việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường
tiểu học thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Bảng 1 cho thấy, phần lớn CBQL và GV đều đánh
giá ở mức quan trọng (CBQL: 40%; GV: 59,2%) và rất
quan trọng (CBQL: 40%; GV: 22,1%), chỉ một số ít đánh
giá ở tương đối quan trọng và rất ít ý kiến đánh giá ở mức
không quan trọng (bảng 1). Qua đó, có thể thấy vai trò
của đổi mới PPDH tiểu học trong giai đoạn đổi mới căn
bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay.
Bên cạnh việc khảo sát nhận thức chung về vai trò
của đổi mới PPDH thì chúng tôi cũng khảo sát vai trò của
đổi mới PPDH trong việc nâng cao chất lượng dạy học
tiểu học (bảng 2).
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Bảng 1. Nhận thức của CBQL và GV về vai trò của việc đổi mới PPDH ở tiểu học
CBQL
GV
Đối tượng
Mức độ
Số lượng
Tỉ lệ %
Số lượng
Hoàn toàn không quan trọng
0
0
0
Không quan trọng
1
3,3
16
Tương đối quan trọng
5
16,7
38
Quan trọng
12
40,0
171
Rất quan trọng
12
40,0
64

Tỉ lệ %
0
5,5
13,1
59,2
22,1

Bảng 2. Đánh giá về vai trò của việc đổi mới PPDH ở tiểu học
Đối tượng
Vai trò
Tạo điều kiện để HS phát huy vai trò chủ thể, tự giác, tích cực, chủ động
trong học tập
Tạo động cơ, hứng thú trong học tập của HS
Giúp HS có khả năng tự đánh giá chính xác hơn hoạt động học tập của
bản thân
Hướng đến phát huy vai trò tổ chức, hướng dẫn, điều khiển, chỉ đạo của GV
Giúp GV chủ động hơn trong hoạt động giảng dạy của mình
Giúp quá trình đào tạo ở trường tiểu học đạt chất lượng và hiệu quả, đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Bảng 2 cho thấy, đa số CBQL, GV đánh giá vai trò
cụ thể của đổi mới PPDH ở mức quan trọng
(3,77<X<4,07), đây là cơ sở cho các nhà quản lí giáo dục
ưu tiên hoạt động đổi mới PPDH ở tiểu học.
2.2.2. Mức độ sử dụng và hiệu quả của các phương pháp
dạy học tích cực ở các trường tiểu học thành phố Biên
Hoà, tỉnh Đồng Nai (xem bảng 3 trang bên)
Trong nghiên cứu này, PPDH truyền thống được
khảo sát song song để so sánh với các PPDH tích cực.
Bảng 3 cho thấy, “PPDH truyền thống” được đánh
giá ở mức tương đối thường xuyên (CBQL 3,27 và GV
3,09). Khi được hỏi về việc áp dụng các PPDH tích cực
thì phần lớn CBQL và GV cho rằng “PPDH dự án, bàn
tay nặn bột” được đánh giá ở mức thường xuyên (CBQL:
3,40 và GV: 3,46); phương pháp “Dạy học tích hợp”
được đánh giá ở mức thường xuyên (CBQL: 3,60 và GV:
3,98); PPDH “Lớp học đảo ngược” được CBQL và GV
đánh giá ở mức độ tương đối thường xuyên (CBQL: 3,20
và GV: 2,83); Đối với phương pháp “Dạy học phân hoá”
thì được đánh giá ở mức độ thường xuyên (CBQL: 3,57
và GV: 3,72) (bảng 3). Như vậy, ở các trường tiểu học ở
TP. Biên Hoà, bên cạnh sử dụng các PPDH truyền thống,
GV đã sử dụng các PPDH tích cực với nhiều mức độ
khác nhau. Điều này cho thấy, bước đầu GV cũng đã
quan tâm đến đổi mới PPDH ở cấp tiểu học.

CBQL
ĐTB
ĐLC

ĐTB

GV
ĐLC

4,00

0,830

4,03

0,922

4,07

0,944

3,96

0,867

4,03

1,033

3,90

0,806

3,77
4,13

0,858
0,629

3,90
3,90

0,836
0,998

3,90

0,845

3,88

0,818

Đồng thời, chúng tôi khảo sát mức độ hiệu quả đạt
được khi thực hiện đổi mới PPDH (bảng 4 trang bên).
Bảng 4 cho thấy, hiệu quả đạt được của “PPDH dự
án, bàn tay nặn bột”, “PPDH tích hợp”, “PPDH phân
hoá” đều đạt ở mức hiệu quả. Cả CBQL và GV đều đánh
giá mức tương đối hiệu quả với phương pháp “Lớp học
đảo ngược” (CBQL: 2,99 và GV: 3,02). Khi được hỏi lí
do phương pháp lớp học đảo ngược đạt hiệu quả chưa
cao, CBQL cho rằng, một số tiết dạy cần nhiều đồ dùng
dạy học và thiết bị hỗ trợ trong khi cơ sở vật chất của
trường chưa thực sự đáp ứng. Thực trạng này đòi hỏi cần
lưu ý đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ quá trình đổi
mới PPDH. Đối với GV, chuẩn bị các tiết dạy theo
phương pháp lớp học đảo ngược đòi hỏi HS phải đầu tư
nhiều thời gian và công sức, hơn nữa mới áp dụng nên
các em chưa thành thạo và chưa hứng thú.
2.2.3. Thực trạng về hoạt động đổi mới phương pháp dạy
học của giáo viên ở các trường tiểu học thành phố Biên
Hoà, tỉnh Đồng Nai
Thực hiện các văn bản về chỉ đạo hoạt động đổi mới
của Sở GD-ĐT cũng như Phòng GD-ĐT TP. Biên Hoà,
hoạt động đổi mới PPDH của GV các trường tiểu học
thuộc TP. Biên Hoà được triển khai và thực hiện với
nhiều hoạt động khác nhau của GV. Bảng 5 (trang bên)
cho thấy, hoạt động “GV ứng dụng công nghệ thông tin
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Bảng 3. Đánh giá về mức độ sử dụng các PPDH tích cực ở Tiểu học
Đối tượng
CBQL
GV
Nội dung
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
1
PPDH truyền thống
3,27
0,521
3,09
0,801
1
PPDH dự án, bàn tay nặn bột
3,40
0,498
3,46
0,594
2
PPDH tích hợp
3,60
0,724
3,98
0,747
PPDH
tích cực
3
Lớp học đảo ngược
3,20
1,095
2,83
1,042
4
Dạy học phân hóa
3,57
0,679
3,72
1,001
Bảng 4. Đánh giá về mức độ hiệu quả khi thực hiện các PPDH tích cực ở tiểu học
Đối tượng
CBQL
GV
Nội dung
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
1
PPDH truyền thống
3,73
0,740
3,62
0,731
1
PPDH dự án, bàn tay nặn bột
4,00
0,643
4,02
0,724
2
PPDH
tích
hợp
4,20
0,761
4,26
0,829
PPDH
tích cực
3
Lớp học đảo ngược
2,99
0,750
3,02
0,983
4
Dạy học phân hóa
4,10
0,923
4,04
0,910
Bảng 5. Thực trạng về một số hoạt động đổi mới PPDH ở tiểu học tại các trường thuộc TP. Biên Hoà
Đối tượng
CBQL
GV
Nội dung
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
GV ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
GV đã phối hợp sử dụng các trang thiết bị hiện đại vào các tiết dạy đổi
mới phương pháp
GV sử dụng các loại tranh, ảnh, bản đồ, biểu đồ, mô hình, bảng tương tác
GV tự làm đồ dùng dạy học, mô hình dạy học phục vụ đổi mới phương
pháp
GV chủ động tham gia các lớp tập huấn đổi mới PPDH
Chuyển từ việc sử dụng một hình thức kiểm tra, đánh giá sang đa dạng
hoá các hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học
vào dạy học” được CBQL đánh giá ở mức rất thường
xuyên (4,23) còn GV đánh giá ở mức thường xuyên
(3,94); “GV đã phối hợp sử dụng các trang thiết bị hiện
đại vào các tiết dạy đổi mới phương pháp” được đánh
giá thường xuyên (CBQL: 3,93 và GV: 3,63); “GV tự
làm đồ dùng dạy học, mô hình dạy học phục vụ đổi mới
phương pháp” được đánh giá là thường xuyên (CBQL:
3,80 và GV: 3,84); “GV sử dụng các loại tranh, ảnh, bản
đồ, biểu đồ, mô hình, bảng tương tác” được đánh giá ở
mức độ thường xuyên (CBQL: 3,97 và GV: 3,82); “GV
chủ động tham gia các lớp tập huấn đổi mới PPDH”
được đánh giá là rất thường xuyên đối với CBQL và
thường xuyên đối với GV (CBQL: 4,23 và GV: 4,10); và
“Chuyển từ việc sử dụng một hình thức kiểm tra, đánh
giá sang đa dạng hoá các hình thức kiểm tra đánh giá
trong dạy học” được đánh giá là thường xuyên (CBQL:

4,23

0,774

3,94

0,83

3,93

0,691

3,63

0,78

3,97

0,669

3,82

0,83

3,80

0,961

3,84

0,80

4,23

0,504

4,10

0,74

4,17

0,592

3,86

0,81

4,17 và GV: 3,86) (bảng 5). Như vậy, một số hoạt động
được GV thực hiện ở mức độ thường xuyên, chỉ một số
ít thực hiện ở mức rất thường xuyên, điều này đòi hỏi cần
thiết phải có các biện pháp quản lí thích hợp để GV thực
hiện hoạt động đổi mới phương pháp một cách thường
xuyên; từ đó, sẽ nâng cao chất lượng dạy học tiểu học.
CBQL và GV đều đồng ý và rất đồng ý với các định
hướng đổi mới, chỉ một số ít GV cho rằng tương đối đồng
ý. Kết quả cho thấy, với định hướng “Chuyển trọng tâm
từ PPDH thông báo sang phân hoá đối tượng HS” được
đánh giá là rất đồng ý đối với CBQL (4,23) và đồng ý đối
với GV (3,94); “Chuyển từ việc yêu cầu HS học thuộc
bài, ghi nhớ sang phát triển năng lực tự học, tự nghiên
cứu bài học” được đánh giá là đồng ý (CBQL: 3,93 và
GV: 3,63); “Chuyển từ việc đọc chép sang việc gây hứng
thú và tạo ra cảm xúc cho HS” được đánh giá ở mức đồng
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Bảng 6. Đánh giá về định hướng đổi mới PPDH tại các trường tiểu học thuộc TP. Biên Hoà
CBQL
GV
Đối tượng
Nội dung
ĐTB
ĐLC
ĐTB
ĐLC
Chuyển trọng tâm từ PPDH thông báo sang phân hoá đối
1
3,97
0,669
3,78
0,718
tượng HS
Chuyển từ việc yêu cầu HS học thuộc bài, ghi nhớ sang phát
2
4,07
0,740
3,96
0,899
triển năng lực tự học, tự nghiên cứu bài học
Chuyển từ việc đọc chép sang việc gây hứng thú và tạo ra cảm
3
3,97
0,765
4,16
0,832
xúc cho HS
Chuyển tự việc GV thuyết trình sang việc sử dụng các phương
4
4,17
0,699
4,16
0,780
tiện và đồ dùng dạy học hiện đại
Chuyển từ việc sử dụng một hình thức kiểm tra, đánh giá sang
5
4,10
0,607
4,09
0,787
đa dạng hoá các hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học
ý (CBQL: 3,97 và GV: 3,82); “Chuyển tự việc GV thuyết
trình sang việc sử dụng các phương tiện và đồ dùng dạy
học hiện đại” được CBQL và GV đều đánh giá là đồng
ý (CBQL: 4,17 và GV: 4,16) và “Chuyển từ việc sử dụng
một hình thức kiểm tra, đánh giá sang đa dạng hoá các
hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học” được đánh
giá ở mức đồng ý (CBQL: 4,10 và GV: 4,09) (bảng 6).
Như vậy, trong quá trình thực hiện đổi mới, các định
hướng này đều được đa số GV đồng ý thực hiện.
2.2.4. Thực trạng về hoạt động đổi mới phương pháp học
của học sinh tiểu học ở các trường tiểu học thành phố
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Đánh giá của HS (bảng 7):
Bảng 7. Thực trạng tự đánh giá
của HS tại các trường tiểu học TP. Biên Hòa
về hoạt động đổi mới phương pháp học
Mức độ
ĐTB
Phương pháp
1 Ghi chép bài đầy đủ trên lớp
4,51
2 Thường học bài cũ trước khi đến lớp 4,28
3 Học nhóm với bạn
4,06
4 Làm hết bài tập cô giáo giao cho 4,29
5 Giải hết các bài tập trong sách
4,23

ĐLC

Bảng 8. Đánh giá của CBQL, GV về mức độ tham gia
của HS tiểu học tại các trường thuộc TP. Biên Hoà
đối với các PPDH tích cực
Đối tượng
Nội dung
1

2
3
4

5

0,726
0,744
0,707
0,640
0,659

HS hứng thú, tích cực
tham gia vào giờ học
HS đã được trang bị
những kĩ năng cần thiết để
học tập theo hướng tích
cực
HS tích cực tự học
HS tích cực thảo luận
nhóm/ HS tích cực tìm
thêm vấn đề ngoài bài
giảng trên lớp
HS tích cực đặt câu hỏi
cho GV

CBQL
GV
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC
3,67 0,711 4,04 0,718

3,67 0,547 3,83 0,702
3,63 0,718 3,85 0,644
3,43 0,774 3,89 0,647

3,37 1,033 3,68 0,679

Bảng 8 cho thấy “HS hứng thú, tích cực tham gia vào
giờ học” được đánh giá là thường xuyên (CBQL: 3,67 và
GV: 4,04); “HS đã được trang bị những kĩ năng cần thiết
để học tập theo hướng tích cực” được đánh giá là thường
xuyên (CBQL: 3,67 và GV: 3,83); “HS tích cực tự học”
được đánh giá là (CBQL: 3,63 và GV: 3,85); “HS tích
cực thảo luận nhóm/HS tích cực tìm thêm vấn đề ngoài
bài giảng trên lớp” được đánh giá là thường xuyên
(CBQL: 3,43 và GV: 3,89) và “HS tích cực đặt câu hỏi
cho GV” được đánh giá ở mức thường xuyên (CBQL:
3,37 và GV: 3,68). Kết quả đã khẳng định, đa số HS có
tích cực và tham gia vào các tiết dạy theo phương pháp
mới; tuy nhiên, vì các em vẫn còn giữ thói quen cách học
cũ nên nhiều lúc kết quả đạt được không cao.

Hoạt động học tập của HS tiểu học tại các trường
thuộc TP. Biên Hoà được thực hiện rất đa dạng. Kết quả
khảo sát từ HS cho thấy các em đã sử dụng nhiều phương
pháp học tập khác nhau, trong đó phương pháp được sử
dụng rất thường xuyên đó là “Ghi chép bài đầy đủ trên
lớp” (4,51); “Thường học bài cũ và chuẩn bị bài trước
khi đến lớp” (4,28); “Làm hết bài tập cô giáo giao cho”
(4,29); “Giải hết bài tập trong sách” (4,23). Một số
phương pháp được đánh giá ở mức thường xuyên đó là
“Học nhóm với bạn” (4,06).
- Đánh giá của CBQL, GV (bảng 8):

2.2.5. Thực trạng các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động đổi
mới phương pháp dạy học ở tiểu học
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Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đóng vai trò quan trọng
trong quá trình đổi mới PPDH. Có được các phương tiện
dạy học thích hợp, GV sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo
của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động
nhận thức của HS tiểu học trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn
hơn, tạo ra cho HS những tình cảm tốt đẹp với các môn
học mà các em được học. Kết quả khảo sát về các điều
kiện hỗ trợ đổi mới PPDH tại các trường tiểu học trên địa
bàn TP. Biên Hoà cho thấy, hầu hết các trường có sự đầu
tư cơ sở vật chất và thiết bị hỗ trợ đổi mới PPDH; tuy
nhiên, một số trường chưa được đầu tư trọng tâm mà dàn
trải hoặc khai thác và quản lí chưa hiệu quả (bảng 9).
Bảng 9. Đánh giá của CBQL, GV về các điều kiện
hỗ trợ đổi mới PPDH ở tiểu học
CBQL
GV
Đối tượng
Nội dung
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC
1 Phòng học
3,50 0,630 3,67 0,889
Phòng làm việc và
2 sinh hoạt chuyên môn 3,47 0,776 3,47 0,932
của GV
Tài liệu giảng dạy,
3
3,33 0,711 3,62 0,760
học tập
Các phương tiện
4
3,43 0,679 3,52 0,835
nghe, nhìn
Các mô hình, đồ dùng
5
3,30 0,794 3,56 0,743
dạy học
Thư viện và hoạt động
6
3,47 0,681 3,86 0,753
của thư viện
2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động đổi mới
phương pháp dạy học ở các trường tiểu học thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Hiện nay, để đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo
khoa ở cấp tiểu học thì hoạt động đổi mới PPDH được hầu
hết CBQL các cấp thuộc Sở GD-ĐT Đồng Nai cũng như
Phòng GD-ĐT TP. Biên Hoà quan tâm, có sự đầu tư thích
đáng về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ tập huấn, phục vụ
công tác đổi mới phương pháp cũng như tạo mọi điều kiện
thuận lợi để GV, cán bộ cốt cán được tham gia tập huấn, tiếp
cận các PPDH tích cực ở cấp tiểu học. GV đang công tác tại
các trường tiểu học thuộc TP. Biên Hoà đều được đào tạo
với bằng cấp khá cao, có tinh thần trách nhiệm cao trong
công tác, công việc; đa số GV khá năng động, yêu nghề, sẵn
sàng giành nhiều thời gian cho công tác đổi mới PPDH, thao
giảng, thi GV giỏi. Đa số GV đều rất tích cực trong đổi mới
PPDH, một số trường đã áp dụng các phương pháp mới như
“Dạy học dự án”, “Lớp học đảo ngược”, “Dạy học tích
hợp”. Bước đầu áp dụng có nhiều khó khăn, song các GV
luôn tìm tòi để việc áp dụng các PPDH tích cực này mang
lại những hiệu quả nhất định. Một số trường trên địa bàn
thành phố đã ưu tiên nguồn kinh phí nhà trường cho việc
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đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn đổi mới
PPDH do Bộ GD-ĐT tổ chức.
Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ GV còn hạn chế về
năng lực tiếp cận các thiết bị dạy học mới, đặc biệt GV
lớn tuổi, nhiều GV chưa đầu tư nhiều thời gian cho các
bài giảng theo PPDH tích cực. Quá trình kiểm tra, đánh
giá có nhiều đổi mới, song chưa thể đáp ứng với các
PPDH tích cực, đánh giá còn mang tính chất chung
chung. HS chưa được đánh giá nhiều về kĩ năng, trải
nghiệm hoặc đánh giá các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Nhiều đơn vị trường học đã đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học hiện đại, thư viện,… Tuy nhiên, vẫn chưa khai
thác hiệu quả phòng học đa phương tiện, hệ thống mạng
nội bộ, hệ thống máy tính, bảng thông minh, phòng hội
trường…, điều này cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy
và học trong trường tiểu học thuộc địa bàn TP. Biên Hoà.
3. Kết luận
Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT,
hoạt động đổi mới PPDH tiểu học tại các trường tiểu học
thuộc TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cần có những thay đổi để
đáp ứng thực tiễn này. Hiện nay, CBQL và GV đã có nhận
thức về tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH và đã bước
đầu thực hiện đổi mới; tuy nhiên, vẫn còn gặp một số khó
khăn. Việc nhận định đúng thực trạng này sẽ là cơ sở đề xuất
những biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt
động đổi mới PPDH ở các trường tiểu học, qua đó góp phần
nâng cao hiệu quả giáo dục phổ thông nói chung.
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