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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
Nguyễn Thanh Hùng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Nguyễn Thị Bích Phượng - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Ngày nhận bài: 24/11/2019; ngày chỉnh sửa: 06/12/2019; ngày duyệt đăng: 09/12/2019.
Abstract: The objective of this study is to understand the current status of innovating teaching
methods at primary schools in Quang Tri town, Quang Tri province. The research results show
that the managers and teachers in primary schools have professional qualifications, dedication to
the profession, and a solidarity towards the goal of renewing teaching methods; However, the
implementation of renovating teaching methods in primary schools in Quang Tri town is generally
not high.
Keywords: Teaching method, teaching method innovation, primary school.
1. Mở đầu
Mục tiêu chương trình giáo dục tiểu học ban hành
kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chỉ rõ: Chương
trình giáo dục tiểu học giúp học sinh (HS) hình thành và
phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát
triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng
lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân,
gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết
trong học tập và sinh hoạt. Thông qua tất cả các môn học
và hoạt động giáo dục, yêu cầu cần đạt của Chương trình
giáo dục phổ thông cũng được đề cập đến, đó là hình
thành và phát triển cho HS năng lực tự chủ và tự học,
năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
và sáng tạo [1].
Để đạt được các mục tiêu trên, yếu tố quyết định
chính là giáo viên (GV) và phương pháp dạy học (PPDH)
ở tiểu học. PPDH đang thực hiện bước chuyển từ chương
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực
của người học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện
chuyển từ PPDH theo lối “truyền thụ một chiều” sang
dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng,
hình thành năng lực và phẩm chất.
Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động đổi mới PPDH
ở các trường tiểu học thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
Kết quả khảo sát là cơ sở để nhận diện những hạn chế và
nguyên nhân, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới PPDH ở các
trường tiểu học thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
* Khách thể: Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên đối
tượng gồm 154 cán bộ quản lí (CBQL), GV và 200 HS
các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh
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Quảng Trị gồm: Trường Lê Quý Đôn, Trường Nguyễn Tất
Thành, Trường Lương Thế Vinh, Trường Hải Lệ, Trường
Trần Quốc Toản, Trường Nguyễn Trãi. Mẫu khách thể
khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên và rải đều ở các trường
tiểu học, đảm bảo tính ngẫu nhiên và mang tính đại diện.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp điều tra viết: Nội dung hoạt động đổi
mới PPDH được tiến hành khảo sát gồm: (1) thực trạng
nhận thức của CBQL, GV đối với hoạt động đổi mới
PPDH; (2) thực trạng đổi mới phương pháp dạy của GV
ở các trường tiểu học; (3) thực trạng đổi mới phương
pháp học của HS ở các trường tiểu học; (4) thực trạng
việc đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của HS; (5)
thực trạng cơ sở vật chất (CSVC) và các điều kiện hỗ trợ
cho hoạt động đổi mới PPDH. Sử dụng thang đo 5 bậc
để khảo sát thực trạng hoạt động đổi mới PPDH ở các
trường tiểu học thị xã Quảng Trị. Chúng tôi căn cứ vào
điểm trung bình (ĐTB) của các tiêu chí khảo sát để đưa
ra nhận định.
- Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng thống kê
toán học, phần mềm SPSS 22.0 để nhập và xử lí số liệu,
lập bảng, biểu để phân tích ĐTB, độ lệch chuẩn (ĐLC).
* Thời gian khảo sát: Nghiên cứu được tiến hành từ
tháng 8-9/2019.
2.2. Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động đổi mới
phương pháp dạy học ở các trường tiểu học thị xã
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên đối với
hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường
tiểu học thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
- Nhận thức của CBQL, GV về sự cần thiết của hoạt
động đổi mới PPDH (biểu đồ 1):
Biểu đồ 1 cho thấy, CBQL và GV các trường tiểu học
trên địa bàn thị xã Quảng Trị đều đánh giá cao về sự cần
Email: tuanhung27@yahoo.com
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trên địa bàn thị xã Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị.
- Nhận thức của
CBQL, GV về cách thức
đổi mới PPDH ở các
trường tiểu học (bảng 1):
Bảng 1 cho thấy, nhận
định được CBQL, GV
chọn phương án “đồng ý”
ở mức cao nhất là “Đổi
mới PPDH là sử dụng
phối hợp các PPDH
truyền thống và hiện đại
để tích cực hóa hoạt động
Biểu đồ 1. Nhận thức của CBQL, GV về sự cần thiết của hoạt động đổi mới PPDH
nhận thức, tư duy, tình
cảm của HS, phát huy tối
thiết của hoạt động đổi mới PPDH. Có 98,7% CBQL, đa tiềm năng, năng lực của HS trong học tập” (ĐTB =
GV cho rằng hoạt động đổi mới PPDH ở mức “cần 4,55; mức 5: 4,2 ≤ ĐTB ≤ 5). Điều này cho thấy, số
thiết” trở lên (26,6% “cần thiết”, và 72,1% “rất cần CBQL, GV đã hiểu đúng về đổi mới PPDH ở trường tiểu
thiết”). Đây là sự nhận thức đúng đắn vì đổi mới PPDH học là khá cao. Tuy nhiên, vẫn còn tỉ lệ lớn CBQL, GV
là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng cho rằng “Đổi mới PPDH là ứng dụng công nghệ thông
nhất trong hoạt động giáo dục tại các nhà trường để tạo tin (CNTT) và các phương tiện hiện đại trong dạy học”,
nên sự đột phá về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới “Đổi mới PPDH là sử dụng hoàn toàn các PPDH mới,
giáo dục hiện nay.
tích cực, hiện đại”, “Đổi mới PPDH là sử dụng các
Qua quan sát và trao đổi với hiệu trưởng các trường PPDH cũ theo một cách thức mới”, hoặc phủ nhận hoàn
tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị, cho thấy:
toàn phương pháp thuyết trình truyền thống, thể hiện qua
+ Đội ngũ CBQL của các trường nhìn chung đã chú việc CBQL, GV đồng ý với nhận định “Đổi mới PPDH
ý đến việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà là thay thế các PPDH cũ bằng các PPDH mới” (ĐTB =
trường, tích cực đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới 3,68). Điều này cũng phù hợp với thực tế thời gian qua
PPDH nói riêng.
việc hiểu biết về đổi mới PPDH trong các nhà trường vẫn
+ Nhận thức về vấn đề đổi mới PPDH đã được thể còn mơ hồ, thể hiện ở chỗ mỗi khi được tập huấn hay tìm
hiện qua các hoạt động tổ chức ở qui mô các cấp, thực hiểu về một PPDH hoặc kĩ thuật dạy học tích cực nào đó
hiện thao giảng, xây dựng các tiết dạy điển hình về thì gần như PPDH hoặc kĩ thuật dạy học tích cực đó bị
phương pháp giảng dạy trong các môn học tại các trường, lạm dụng chiếm vị trí “độc tôn” trong một thời gian ở các
nhà trường. Nhiều hiệu trưởng không hiểu đúng bản chất
cụm trường và các hội thi GV giỏi hàng năm.
Việc các đối tượng mà chúng tôi tiến hành khảo sát đổi mới PPDH mà chỉ nhìn vào hình thức nên yêu cầu
đánh giá cao về sự cần thiết của hoạt động đổi mới PPDH các GV trong các giờ thao giảng bắt buộc phải có ứng
trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay chính là điều kiện dụng CNTT hoặc bắt buộc thay thế phương pháp thuyết
thuận lợi cho việc đổi mới PPDH ở các trường tiểu học trình truyền thống bằng cách sử dụng các phương pháp
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Bảng 1. Nhận thức của CBQL, GV về cách thức đổi mới PPDH ở trường tiểu học
Cách thức đổi mới PPDH ở trường tiểu học
ĐTB
Đổi mới PPDH là thay thế các PPDH cũ bằng các PPDH mới
3,68
Đổi mới PPDH là sử dụng các PPDH cũ theo một cách thức mới
3,53
Đổi mới PPDH là sử dụng hoàn toàn các PPDH mới, tích cực, hiện đại
4,15
Đổi mới PPDH là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các phương tiện hiện
4,17
đại trong dạy học
Đổi mới PPDH là sử dụng phối hợp các PPDH truyền thống và hiện đại để tích cực
hóa hoạt động nhận thức, tư duy, tình cảm của HS, phát huy tối đa tiềm năng, năng
4,55
lực của HS trong học tập
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ĐLC
1,23
1,14
1,07
0,73
0,66
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mới thì mới là đổi mới PPDH…, điều đó dẫn tới GV thực
hiện máy móc, hình thức. Đây là nguyên nhân làm cho
việc đổi mới PPDH trong nhà trường không đạt hiệu quả
như mong muốn và gây ra những phản ứng tiêu cực.
Để thực hiện đúng, hiệu quả đổi mới PPDH, CBQL
và GV phải hiểu đúng bản chất của các PPDH hoặc kĩ
thuật dạy học tích cực để áp dụng đúng trong quá trình
dạy học nhằm hình thành và phát triển năng lực HS. Thực
trạng trên đòi hỏi các chủ thể quản lí cần tổ chức các đợt
bồi dưỡng, tập huấn cho CBQL cũng như GV để họ có
đủ kiến thức và kĩ năng tự tin thực hiện đổi mới PPDH
thành công.
2.2.2. Đổi mới phương pháp dạy của giáo viên

tốt: 4,2 ≤ ĐTB ≤ 5) là “Sử dụng, ứng dụng CNTT hỗ trợ cho
công tác soạn giảng” (ĐTB = 4,37) và “Tổ chức trò chơi
nhận thức, thảo luận học tập...” (ĐTB = 4,34).
2.2.3. Đổi mới phương pháp học của học sinh
- Đổi mới phương pháp học trên lớp của HS: Để tìm
hiểu việc đổi mới phương pháp học tập trên lớp của HS,
chúng tôi tiến hành khảo sát CBQL, GV và HS để tìm
hiểu về mức độ thực hiện các phương pháp học tập cá
nhân, học theo nhóm hay thụ động nghe giảng, ghi chép
rồi học thuộc lòng kiến thức có sẵn (bảng 3).
Bảng 3 cho thấy, cả CBQL, GV và HS đều cho rằng,
phương pháp học trên lớp của HS được thực hiện thường
xuyên nhất là “Thầy cô gợi ý cho HS phát hiện vấn đề, tự

Bảng 2. Đổi mới phương pháp dạy của GV
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Đổi mới phương pháp dạy của GV

Mức độ
thực hiện
ĐTB ĐLC
4,13 0,85

Kết quả
thực hiện
ĐTB ĐLC
4,18
0,84

Soạn giáo án theo hướng thiết kế hệ thống việc làm cho HS
Tổ chức cho HS học tập bằng phương pháp tự tìm ra kiến thức mới vào
4,03 0,91
3,95
các bài giảng của mình
Tổ chức cho HS học tập bằng phương pháp theo nhóm
4,08 0,84
4,03
Tổ chức trò chơi nhận thức, thảo luận học tập...
4,14 0,86
4,34
Sử dụng, ứng dụng CNTT hỗ trợ cho công tác soạn giảng
4,15 0,87
4,37
Bảng 3. Mức độ thực hiện việc đổi mới phương pháp học trên lớp của HS
CBQL, GV
HS
Đổi mới phương pháp học trên lớp của HS
ĐTB
ĐLC
ĐTB
GV giảng, HS nghe và ghi chép
3,45
1,04
3,74
GV nêu câu hỏi, HS thảo luận nhóm và trả lời
4,03
0,89
3,92
GV nêu câu hỏi, HS đọc sách giáo khoa và trả lời
3,86
0,83
3,66
GV giáo nêu vấn đề, giao nhiệm vụ học tập, cá nhân suy nghĩ
4,00
0,87
3,73
cách giải quyết vấn đề, rút ra kiến thức
GV gợi ý cho HS phát hiện vấn đề, tự đề xuất nhiệm vụ học
4,08
0,71
3,97
tập, thảo luận nhóm giải quyết vấn đề để dẫn đến kiến thức

Bảng 2 cho thấy, phương pháp dạy được GV thực
hiện thường xuyên nhất là “Sử dụng, ứng dụng CNTT hỗ
trợ cho công tác soạn giảng” (ĐTB = 4,15). Điều này
cho thấy, GV các trường tiểu học trên địa bàn thị xã
Quảng Trị đã tích cực ứng dụng CNTT trong soạn giảng
để tăng tính trực quan khi dạy học. Các nội dung khác
cũng được GV thực hiện ở mức “khá thường xuyên”
(mức 4: 3,4 ≤ ĐTB < 4,2). Nhìn chung, GV các trường
tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã biết kết hợp các
phương pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy của
bản thân, thể hiện qua việc kết quả thực hiện các phương
pháp dạy được đánh giá ở mức khá trở lên (ĐTB ≥ 3,95).
Các phương pháp được đánh giá có hiệu quả cao nhất (mức
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0,81
0,87
0,87
0,84

ĐLC
0,75
0,72
0,67
0,80
0,89

đề xuất nhiệm vụ học tập, thảo luận nhóm giải quyết vấn
đề để dẫn đến kiến thức” và “Thầy cô nêu câu hỏi, HS
thảo luận nhóm và trả lời”. Điều này cho thấy, nhìn
chung GV các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng
Trị đã chú ý việc tổ chức hoạt động học cho HS, biết cách
hướng dẫn HS phương pháp học chủ động thông qua tổ
chức, hướng dẫn, điều khiển HS tham gia các hoạt động
học trong các giờ dạy. Tuy nhiên, nội dung “Thầy cô
giảng, HS nghe và ghi chép” được thực hiện ở mức khá
thường xuyên: 3,4 ≤ ĐTB < 4,2. Như vậy, trong các giờ
dạy, GV vẫn sử dụng phương pháp thuyết trình truyền
thống “đọc - chép”, “thầy giảng - trò ghi”. Nhìn chung,
HS chưa biết cách và chưa có thói quen trong việc tự học
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theo yêu cầu đổi mới PPDH; một số GV cũng cho biết
hoạt động trên lớp chủ yếu là GV giảng - đọc - chép hoặc
GV có tổ chức cho HS làm việc với sách giáo khoa
nhưng thực chất khi trả lời câu hỏi do GV đặt ra, HS đọc
lại nguyên văn nội dung trong sách chứ chưa biết cách
đọc hiểu và phát biểu theo ý hiểu của mình. Như vậy,
việc cho HS làm việc với sách giáo khoa chỉ mang tính
hình thức, việc giảng dạy theo phương pháp truyền thống
của GV còn tương đối phổ biến.
- Đổi mới phương pháp học ở nhà của HS (bảng 4):

nội dung này vẫn chưa cao. Thực chất, HS chưa có thói
quen với học tương tác do GV chưa chú ý việc hiểu đúng
bản chất và tổ chức hiệu quả phương pháp học cặp đôi,
phương pháp học nhóm cho HS, chưa tổ chức được các
phương pháp học tập với cộng đồng, giao cho HS các nhiệm
vụ yêu cầu HS phải về nhà trao đổi với bố mẹ, người thân
để tìm cách giải quyết các vấn đề mà bài học đặt ra.
Việc học tập thông qua làm các thí nghiệm, thực
hành, đi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, di sản… để tìm
hiểu thêm kiến thức cho thấy GV và HS đã bắt đầu có

Bảng 4. Mức độ thực hiện việc đổi mới phương pháp học ở nhà của HS
TT
1
2
3
4
5
6

TT
1

2

3

CBQL, GV
Đổi mới phương pháp học ở nhà
của HS
ĐTB
ĐLC
HS tham khảo vở ghi và sách giáo khoa để làm bài tập ở nhà
4,01
1,00
HS trao đổi, thảo luận nhóm để làm bài tập ở nhà
3,80
1,00
HS hỏi người thân và những người xung quanh để làm bài tập ở
3,47
0,93
nhà
HS tìm hiểu ở Internet, tài liệu khác để làm bài tập ở nhà
3,46
1,07
HS làm các thí nghiệm, thực hành
3,25
1,02
HS tham quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh, di sản… để tìm
2,60
1,19
hiểu thêm kiến thức
Bảng 5. Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của HS
CBQL, GV
Cách đánh giá kết quả học tập của HS
ĐTB
ĐLC
GV dùng lời nói chỉ ra cho HS biết được chỗ đúng, chưa đúng
và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập
4,39
0,80
của HS khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ HS kịp thời
HS tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn,
nhóm bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để học
3,88
0,78
và làm tốt hơn
Cha mẹ HS trao đổi với GV về các nhận xét, đánh giá HS bằng
các hình thức phù hợp và phối hợp với GV động viên, giúp đỡ
3,68
0,85
HS học tập, rèn luyện

Bảng 4 cho thấy, phương pháp học ở nhà của HS chủ
yếu tập trung vào học trong vở ghi và sách giáo khoa. Đây
là phương pháp phù hợp với việc dạy học theo tiếp cận nội
dung, đáp ứng thi cử tập trung vào lí thuyết, chưa gắn với
thực tiễn cuộc sống đang diễn ra phổ biến hiện nay ở các
trường. Các phương án khác như: “Trao đổi, thảo luận
nhóm”, “Hỏi người thân và những người xung quanh”,
“Tìm hiểu ở Internet, tài liệu khác” được đánh giá ở mức
khá với điểm số trung bình (3,80 ; 3,47; 3,46). Điều này cho
thấy HS đã bắt đầu biết mở rộng tìm tòi kiến thức ở các kênh
thông tin khác, không bằng lòng với việc chỉ học trong sách
giáo khoa, vở ghi…, đây là cơ sở của việc hình thành năng
lực học tập suốt đời cho HS. Tuy nhiên, tỉ lệ lựa chọn các
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HS
ĐTB
3,89
3,75

ĐLC
0,71
0,72

3,85

0,75

3,82
3,54

0,75
0,91

2,98

0,97
HS

ĐTB

ĐLC

4,16

0,65

3,93

0,73

3,95

0,77

quan tâm đến việc dạy và học gắn với thực tiễn cuộc
sống; tuy nhiên, hai nội dung này có ĐTB thấp nhất. Điều
này cho thấy, cả GV và HS chưa thật sự thấy được lợi ích
của việc học tập gắn thực tiễn cuộc sống, hầu hết chỉ quan
tâm tới việc trang bị các kiến thức lí thuyết, hàn lâm. Qua
trao đổi với một số GV, chúng tôi được biết các trường
tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị nhìn chung cũng
có tổ chức một số giờ học ngoại khóa, tuy nhiên chủ yếu
là cho HS tham quan dã ngoại chứ chưa phục vụ cho mục
đích tìm tòi, khám phá để rút ra kiến thức từ các hoạt
động thực tiễn và quay trở lại phục vụ cho việc cải tiến,
sáng tạo nhằm phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của
chính mình và cộng đồng.
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2.2.4. Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của học sinh
Bảng 5 cho thấy, CBQL, GV và HS các trường tiểu
học trên địa bàn thị xã Quảng Trị đều cho rằng cách đánh
giá kết quả học tập của HS được GV thực hiện thường
xuyên nhất là “GV dùng lời nói chỉ ra cho HS biết được
chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào
vở hoặc sản phẩm học tập của HS khi cần thiết, có biện
pháp cụ thể giúp đỡ HS kịp thời”. Ngoài ra, việc đánh giá
kết quả học tập của HS cũng được GV thực hiện qua các
hình thức khác như HS tự nhận xét và đánh giá lẫn nhau,
hay GV trao đổi với gia đình, thể hiện qua việc các nội
dung “HS tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học
tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện các
nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn” và “Cha mẹ HS
trao đổi với GV về các nhận xét, đánh giá HS bằng các
hình thức phù hợp và phối hợp với GV động viên, giúp
đỡ HS học tập, rèn luyện” được CBQL, GV và HS đánh
giá ở mức 4 “Khá thường xuyên” với điểm số trung bình
từ (3,4 ≤ ĐTB < 4,2). Kết quả khảo sát cho thấy việc đổi
mới cách đánh giá kết quả học tập của HS được GV các
trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị thực hiện
tương đối tốt.
2.2.5. Cơ sở vật chất, các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động
đổi mới phương pháp dạy học
Cơ sở vật chất, các điều kiện hỗ trợ thực hiện hoạt
động đổi mới PPDH trong các trường tiểu học bao gồm
toàn bộ hệ thống vật chất phục vụ cho hoạt động đổi mới
PPDH được đánh giá với 5 mức: 1) Thiếu rất nhiều, 2)
Thiếu một ít, 3) Vừa đủ, 4) Thừa một ít, 5) Thừa rất nhiều
(bảng 6).
Bảng 6. Cơ sở vật chất, các điều kiện hỗ trợ
hoạt động đổi mới PPDH
TT
1
2
3
4
5
6

Cơ sở vật chất, các điều kiện
hỗ trợ cho hoạt động
ĐTB
đổi mới PPDH
Phòng học tập
2,95
Phòng hỗ trợ học tập
2,56
Thư viện
2,99
Phòng Hành chính quản trị
3,06
Khu sân chơi, thể dục thể thao
2,43
Hạ tầng kĩ thuật và thiết bị dạy
2,50
học

ĐLC

mới PPDH trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Thực trạng này đòi hỏi các chủ thể quản lí phải có những
nghiên cứu nhằm khắc phục hạn chế nêu trên, tăng cường
CSVC và các điều kiện hỗ trợ thực hiện hoạt động đổi
mới PPDH cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động đổi mới
phương pháp dạy học ở các trường tiểu học thị xã
Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
- Thuận lợi: Hoạt động đổi mới PPDH ở các trường
tiểu học thị xã Quảng Trị luôn nhận được sư quan tâm
của các cấp quản lí. Bên cạnh đó, đội ngũ GV đã nắm
được chủ trương đổi mới PPDH, được tham gia chương
trình tập huấn về đổi mới PPDH theo tinh thần thay đổi
chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Hạn chế: Bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động
đổi mới PPDH ở các trường tiểu học thị xã Quảng Trị
vẫn còn tồn tại những yếu kém như: Một số bộ phận
GV chưa chủ động trong việc đổi mới PPDH. Đặc biệt,
đội ngũ GV lớn tuổi gặp khó khăn trong tiếp cận
PPDH mới. Sĩ số HS trong các lớp học còn quá đông
nên khi GV vận dụng PPDH mới khó mang lại chất
lượng và hiệu quả.
- Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền, tập huấn bồi
dưỡng về đổi mới PPDH chưa được thực hiện thường
xuyên liên tục; chưa có được các chế tài trong việc kiểm
soát hoạt động đổi mới PPDH; chưa có các chính sách,
cơ chế để khuyến khích đội ngũ GV tích cực trong việc
đổi mới PPDH; khả năng vận dụng công nghệ thông tin
vào đổi mới PPDH của đội ngũ GV còn hạn chế; đặc biệt
là các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
cho hoạt động đổi mới PPDH còn bất cập.
3. Kết luận

0,63
0,78
0,80
0,73
1,19
0,92

Bảng 6 cho thấy, chỉ có “Khối phòng hành chính
quản trị” (ĐTB = 3,06), “Thư viện” (ĐTB = 2,99) và
“Khối phòng học tập” (ĐTB = 2,95) là ở mức vừa đủ
(Mức 3: 2,6 ≤ ĐTB < 3,4). Các nội dung “Khối phòng hỗ
trợ học tập” (ĐTB = 2,56), “Khu sân chơi, thể dục thể
thao” (ĐTB = 2,43) và “Hạ tầng kĩ thuật và thiết bị dạy
học” (ĐTB = 2,50) là vẫn còn thiếu so với yêu cầu đổi
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, trước yêu cầu đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, các cấp
quản lí của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang ngày
một quan tâm đến hoạt động đổi mới PPDH ở các
trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Đội ngũ
CBQL, GV ở các trường tiểu học nhìn chung có trình
độ chuyên môn, có tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh
thần đoàn kết hướng đến mục tiêu đổi mới PPDH, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, không
ít CBQL, GV vẫn chưa có nhận thức đúng về cách
thức đổi mới PPDH ở các trường tiểu học. Việc thực
hiện đổi mới PPDH ở các trường tiểu học trên địa bàn
thị xã Quảng Trị nhìn chung chưa cao.
(Xem tiếp trang 41)
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Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho
GV tiểu học trên địa bàn Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy,
Ủy ban nhân dân Quận 12 trong việc phát triển đội ngũ
GV. Do đó, kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn CBQL
và GV đã có nhận thức rất rõ về vai trò và tầm quan
trọng của hoạt động quản lí bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ và thực hiện một cách thường xuyên. Đội
ngũ CBQL nhà trường năng động, trình độ chuyên
môn cao, có thâm niên quản lí. Một số trường có đội
ngũ GV cốt cán vững chuyên môn đã góp phần tạo nên
thành công trong việc thực hiện tốt kế hoạch bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đồng nghiệp.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động này hiện nay được
đánh giá chưa thực sự cao, cụ thể: vẫn còn một số hoạt
động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa bám sát
với nhu cầu bồi dưỡng của GV; chưa có cơ chế thuận
lợi thu hút các lực lượng trong và ngoài nhà trường
tham gia vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho GV.
Để xây dựng đội ngũ GV có chuyên môn giỏi đặt
ra cho CBQL yêu cầu phải có những biện pháp đổi
mới hoạt động quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
vụ cho GV một cách có kế hoạch, có hệ thống, cụ thể,
thiết thực và hiệu quả.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI…
(Tiếp theo trang 35)
Một bộ phận CBQL, GV chưa nhiệt tình, chưa tự
giác, chưa cố gắng phấn đấu trong công tác; năng lực tự
học, tự bồi dưỡng còn hạn chế, chưa tranh thủ sự giúp đỡ
của đồng nghiệp nên năng lực chuyên môn và nghiệp vụ
sư phạm chưa tốt. Hoạt động đổi mới PPDH của GV
chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; phương pháp học
tập của HS còn thụ động.
Trên cơ sở thực trạng đã được khảo sát, để nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động đổi mới PPDH ở các
trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Trị, đáp ứng
được mục tiêu giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay,
các chủ thể quản lí cần phải thực hiện đồng bộ nhiều biện
pháp phù hợp với thực trạng cũng như điều kiện thực tế
của địa phương.
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