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Abstract: It is very important to improve the quality of education, the investment and
development for teaching staff and managerial staff in which defining strategy of plan, criteria of
teaching staff and managerial staff training is the first priority. If there is a sufficient number of
qualified teachers and managers, the education work will be strengthened as well as the quality
of education will be improved. The article mentions the development of teaching staff, managerial
staff in integration context.
Keywords: Developing teaching staff and managerial staff, international integration.
1. Mở đầu
Trong lịch sử phát triển của nền giáo dục đại học hiện
đại từ giáo dục “tinh hoa” đến giáo dục “đại chúng”, vấn đề
sứ mệnh của giáo dục đại học luôn được các học giả, các
nhà giáo dục trên thế giới quan tâm, tranh luận với nhiều
quan điểm và góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, cho dù ở góc
độ nào thì nền giáo dục đại học luôn coi trọng sứ mệnh cao
cả là khai sáng, thức tỉnh, phát triển tri thức và các giá trị văn
hóa, tìm kiếm chân lí, dẫn dắt xã hội. Để thực hiện được sứ
mệnh này, việc phát triển đội ngũ giảng viên (GV), cán bộ
quản lí (CBQL) được coi là vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ này
có quan hệ mật thiết với việc phát triển nguồn nhân lực cho
đất nước nói chung, cho các trường đại học và Đại học Quốc
gia Lào nói riêng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng,
đồng bộ về cơ cấu chuyên môn, độ tuổi, giới tính nhằm đáp
ứng yêu cầu nhân lực giảng dạy và giáo dục của nhà trường,
thực hiện có hiệu quả mục tiêu GD-ĐT.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân
dân Cách mạng Lào đã xây dựng Chiến lược phát triển
KT-XH giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030 với mục tiêu
đến năm 2020, Lào sẽ thoát khỏi tình trạng chậm phát
triển; KT-XH tiếp tục phát triển ổn định; thực hiện các
mục tiêu thiên niên kỉ theo hướng xanh, bền vững; coi phát
triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; tăng cường hợp tác và
hội nhập, kết nối với quốc tế và khu vực. Trong đó phương
hướng nổi bật trong thời gian tới là coi trọng phát triển
nguồn nhân lực, yếu tố quyết định phát triển đất nước trong
giai đoạn mới, nhằm xây dựng xã hội văn minh và công
bằng; xây dựng nhà nước dân chủ, nhân dân ổn định, vững
chắc, tăng cường hiệu quả quản lí hành chính nhà nước,
việc tăng cường nguồn nhân lực trong giáo dục là quyết
định mọi mặt của xã hội, kinh tế, chính trị. Trước mục tiêu
định hướng sâu sắc mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
đặt ra, hoạt động quy hoạch phát triển giáo dục của Bộ
Giáo dục và Thể thao Lào với trọng tâm phát triển Đại học
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Quốc gia Lào trở thành môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn
và hướng đến sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả nước và
cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế là định
hướng mũi nhọn trong phát triển giáo dục của đất nước.
Với yêu cầu trên, Đại học Quốc gia Lào đã xác định tầm
nhìn với sáu nội dung phát triển trọng tâm nhằm phát triển
đội ngũ GV, CBQL tại Đại học Quốc gia Lào gồm: - Phát
triển các nguồn lực của Đại học quốc gia đạt được phẩm
chất, năng lực tốt; - Việc quản lí điều hành phải phù hợp với
sự phát triển của xã hội; - Nâng cao chất lượng dạy học
tương đương với các nước trên khu vực và quốc tế; - Thực
hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lí một cách
khoa học để đáp ứng sự phát triển KT-XH; - Cải thiện và
mở rộng cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho sự phát triển giáo
dục; - Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước có hiệu quả.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí tại
Đại học Quốc gia Lào - những vấn đề đặt ra
Đại học Quốc gia Lào được thành lập năm 1996 với
7 khoa, 6 văn phòng và một trường nghiên cứu cơ bản.
Đây là trường đại học quốc gia duy nhất của Lào, là thành
viên của hệ thống nghiên cứu và học thuật Tiểu vùng
Mekong mở rộng và hệ thống Đại học ASEAN. Đối
tượng đào tạo là các cán bộ, học sinh tốt nghiệp phổ
thông trung học thi đỗ kì thi đại học. Thời gian đào tạo
tùy thuộc vào các chuyên ngành, khóa, hệ đào tạo sẽ có
các chương trình, thời gian đào tạo phù hợp.
Hoạt động phát triển đội ngũ GV tại Đại học Quốc
gia Lào thường phân theo ba cấp độ quản lí là: hiệu
trưởng, trưởng khoa, trưởng các bộ môn, trong đó, mỗi
vị trí đều có các chức năng nhất định về quản lí phát triển
đội ngũ GV, tuy nhiên đều dựa trên những chính sách,
quy định mang tính đồng bộ trong đơn vị.
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Năm học 2015-2016, Trường Đại học Quốc gia Lào
có 13 khoa, 2 viện, 1 thư viện trung tâm, 3 trung tâm,
1 bệnh viện, 11 văn phòng, và 1 trường cho năng khiếu
và học sinh dân tộc. Các khoa bao gồm: Kiến trúc, Kĩ
thuật, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Khoa học môi
trường, Pháp luật và Chính trị, Nông nghiệp, Giáo dục,
Khoa học lâm nghiệp, Khoa thư, Khoa học tự nhiên,
Khoa học xã hội, Tài nguyên nước, Khoa học thể thao.
Trong 10 năm trở lại đây, đội ngũ GV, CBQL tại Đại
học Quốc gia Lào có mức tăng ổn định, rõ rệt nhất là trong
ba năm 2014, 2015, 2016 số cán bộ, GV luôn đạt trên
1.970 người. Mức độ biến động không quá lớn, nhờ chính
sách đãi ngộ, thu hút, tạo điều kiện để đội ngũ GV, CBQL
tại Đại học quốc gia Lào được phát triển và ổn định. Ví dụ,
từ 2009-2014, số cán bộ, GV, CBQL tăng liên tục qua các
năm. Năm 2010, tăng 92 cán bộ (6%), đến năm 2014 tăng
399 cán bộ (26%). Trong vòng 5 năm, lượng cán bộ tăng
khá nhiều là do việc mở ngành đào tạo, số khoa tăng nhanh
từ 7 khoa tăng lên 13 khoa bộ môn và chuyên ngành. Năm
học 2015-2016, đạt mức 1.981 cán bộ là mức cao nhất
trong 20 năm từ thời điểm thành lập trường.
Trong đó, số cán bộ GV luôn cao hơn CBQL, tuy nhiên
mức chênh lệch giữa hai đối tượng này là không cao, ở mức
1/3 nghĩa là cứ 3 cán bộ GV có 1 CBQL, tỉ lệ này không có
sự chênh lệch quá lớn. Song tỉ lệ nam, nữ lại không đều, số
GV và CBQL nữ thấp hơn (bằng 83% GV nam). Tuy nhiên
số CBQL là nam lại thấp hơn CBQL nữ. Thực tế các
CBQL nữ hầu hết là quản lí hành chính, việc quản lí ở vị trí
quan trọng như hiệu trưởng, trưởng khoa, trưởng bộ môn,
các vị trí có tầm ảnh hưởng và quyết định chính sách phát
triển đối với nhà trường thì còn ít hoặc không có.
Trình độ đào tạo đối với các cán bộ cũng có sự chênh
lệch giữa nam và nữ. Chỉ xét riêng năm học 2015-2016, số
lượng GV và CBQL có trình độ đào tạo cao như giáo sư,
tiến sĩ, thạc sĩ đa phần đều là nam. Cụ thể: có 6/6 giáo sư
là nam (100% ); tiến sĩ (77% là nam, 23% là nữ); thạc sĩ
(nam chiếm 66%, nữ chiếm 34%). Như vậy, với trình độ
đào tạo trên đại học, số cán bộ nam luôn có tỉ lệ cao hơn.
Trong khi lượng cán bộ nữ trình độ đại học và cao đẳng
thì lớn hơn nam, tỉ lệ cán bộ nữ có trình độ đại học chiếm
57%; nam chiếm 43%; ở trình độ cao đẳng (nữ chiếm
60%, nam chiếm 40%). Việc xây dựng cơ chế, chính sách
để các cán bộ, GV là nữ học tập nâng cao trình độ sau bậc
đại học cần được nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp
giúp các cán bộ, nữ GV tích cực học tập nâng cao trình độ.
Việc xây dựng chính sách cán bộ nhằm phát triển
nguồn nhân lực trong giáo dục là một vấn đề đặc biệt quan
trọng trong tổ chức và quản lí. Để giải quyết tốt vấn đề
này, cần có chính sách hợp lí và khoa học, đồng thời phải
có biện pháp và kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục đích
đã đặt ra, mà trước hết phải có chiến lược phát triển đảm
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bảo đủ về số lượng và vững mạnh về trình độ, xây dựng
môi trường phát triển để họ có thái độ nghề nghiệp tốt, đủ
điều kiện sáng tạo trong các hoạt động nhằm thực hiện
mục tiêu của nhà trường cũng như quyền lợi của cá nhân.
2.2. Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên,
cán bộ quản lí tại Đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh
hội nhập
2.2.1. Tuyển chọn những sinh viên có thành tích học tập
xuất sắc được đào tạo từ Đại học Quốc gia Lào
Đại học Quốc gia Lào là trường đại học quốc gia duy
nhất tại Lào, việc đầu tư phát triển đội ngũ GV, CBQL
xuất phát từ nguồn đào tạo tại trường là định hướng cơ bản
được nhà trường chú trọng. Hàng năm, lượng SV tốt
nghiệp từ Đại học Quốc gia Lào chiếm tỉ lệ cao hơn so với
các đơn vị khác, môi trường đào tạo ở đây được đánh giá
là dẫn đầu trong cả nước. Vì vậy, trong những năm qua,
việc tuyển chọn, phát triển đội ngũ GV, CBQL giáo dục
trẻ chủ yếu được tuyển chọn từ các SV tốt nghiệp tại Đại
học Quốc gia Lào (chiếm 90-100%). Với kinh nghiệm trên
20 năm, nhà trường đã có nền tảng căn bản, nhiều chuyên
ngành tập trung các chuyên gia giỏi trong cả nước. Do đó,
những SV có thành tích học tập xuất sắc ở đây có kiến thức
chuyên môn vững vàng, có khả năng để hoàn thành tốt
nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Đồng thời, cần có chính sách để tạo điều kiện cho các
SV có thành tích học tập xuất sắc đi du học nước ngoài để
tranh thủ học tập những thành tựu khoa học tiến bộ của
quốc tế, khu vực, cũng như có chính sách đãi ngộ phù hợp
để thu hút họ về trường công tác sau khi tốt nghiệp. Việc
tiếp nhận các SV du học từ nước ngoài về công tác sẽ góp
phần học tập kinh nghiệm đào tạo từ các quốc gia một cách
nhanh chóng và hiệu quả, cũng như việc tiếp nhận những
kiến thức mới có giá trị góp phần xây dựng chương trình
đào tạo của nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn, hội nhập
nhanh và bền vững hơn trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
2.2.2. Phát triển đội ngũ giảng viên thông qua hoạt động
đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức nghề nghiệp
Nhà trường cần có chính sách xây dựng, khuyến khích
và phát triển đội ngũ GV, CBQL có đạo đức, kiến thức,
năng lực và kinh nghiệm tích cực học tập để nâng cao
năng lực, trình độ, kiến thức chuyên môn tại trường cũng
như các trường đại học, các viện nghiên cứu ở các quốc
gia trong khu vực và trên thế giới. Tham gia tích cực các
hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn trong nước và
nước ngoài. Năm học 2015-2016, số GV, CBQL tại Đại
học Quốc gia Lào được đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại nhà
trường chiếm tỉ lệ tương đối cao trong tổng số GV được
đào tạo trong cả nước. Bên cạnh đó, số cán bộ, GV được
cử đi đào tạo ở nước ngoài cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ
(76 người, trong đó, đào tạo thạc sĩ là 53, tiến sĩ là 23).
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Việc chú trọng đầu tư nâng cao trình độ và định hướng
cho các cán bộ tham gia đào tạo được hưởng ứng và đạt kết
quả khá tích cực trong các năm trở lại đây. Số GV và CBQL
được nhà trường cử đi đào tạo đã tăng đáng kể trong các
năm, nhiều dự án hợp tác quốc tế như Sida/Sarec của Thụy
Điển, AUF của Pháp, ADB, học bổng của Việt Nam, Thái
Lan, Trung Quốc, Australia, các nước châu Âu... Không chỉ
tham gia các chương trình đào tạo dài hạn, việc tham gia các
khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình tập huấn theo đề án, dự
án, các quỹ phát triển để thực hiện công tác huấn luyện GV,
phát triển các kĩ năng khoa học và công nghệ, nâng cao kiến
thức chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, các kiến thức hỗ
trợ hội nhập phù hợp với xu thế chung được nhà trường kêu
gọi và huy động đầu tư nhiều hơn. GV luôn được chủ động
trong việc lựa chọn các chương trình tập huấn, đào tạo cũng
như nâng cao trình độ kiến thức phù hợp với khả năng,
chuyên môn và nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, quản lí
giáo dục đang đảm nhiệm trong trường.
2.2.3. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí nữ
đảm bảo tính bình đẳng xã hội
Đây là mục tiêu cấp thiết, mang tính thời sự và được quan
tâm nhiều tại Lào, tuy nhiên, tỉ lệ nam nữ trong đội ngũ GV,
CBQL ở các trường đại học nói chung, Trường Đại học Quốc
gia Lào nói riêng có sự chênh lệch lớn. Cụ thể về CBQL ở
Đại học Quốc gia Lào hiện nay bao gồm: 1 hiệu trưởng và 4
phó hiệu trưởng (trong đó chỉ có 1 phó hiệu trưởng là nữ,
chiếm 20% tổng số lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị).
Về đội ngũ GV, số GV có học hàm giáo sư đến năm
2015-2016, Đại học Quốc gia Lào có 6 giáo sư, trong đó
100% là nam không có giáo sư nữ. Với đội ngũ GV có bằng
tiến sĩ nam giới cũng chiếm tới 77% còn nữ chỉ chiếm 23%,
về thạc sĩ nam giới chiếm 66% còn nữ chiếm 34%. Tỉ lệ huy
động cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ trong nước là: nam
chiếm 64%, nữ 36% trên tổng số cán bộ tham gia đào tạo;
số GV được cử đi đào tạo tại nước ngoài nữ cũng chỉ đạt
47%. Việc học tập để nâng cao trình độ từ thạc sĩ lên tiến sĩ
đối với nữ cũng rất thấp chỉ đạt 12,5% ở trong nước và 17%
ở nước ngoài, trong khi đó, các GV nam luôn đạt 80% với
cả đối tượng đào tạo tiến sĩ trong nước và ngoài nước.
Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề này,
nhưng theo chúng tôi nguyên nhân cơ bản là do sự phân
biệt giới tính từ những tác động của bản sắc văn hóa vùng
miền; từ những khó khăn của điều kiện KT-XH, từ môi
trường làm việc, chính sách đầu tư của nhà trường, gia
đình và một phần là sự hạn chế trong suy nghĩ của chính
bản thân các cán bộ nữ. Do vậy, việc phát triển đội ngũ
GV, CBQL cần được nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh
một cách phù hợp đảm bảo tính bình đẳng trong môi
trường giáo dục tại trường cũng như cả nước.
2.2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán
bộ quản lí theo lộ trình bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn
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2.2.4.1. Kế hoạch ngắn hạn:
- Tăng cường tập huấn về chuyên môn nghề nghiệp
cho đội ngũ cán bộ, GV bằng việc xây dựng các chương
trình, tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia của các
chuyên gia đầu ngành, các nhà chuyên môn giỏi trong
các lĩnh vực khoa học, tạo môi trường để cán bộ, GV
được trao đổi, học tập kinh nghiệm một cách thuận lợi,
nhanh nhất từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm. Bên cạnh
đó, cần thường xuyên tập huấn các kĩ năng sư phạm cho
đội ngũ GV và coi đây là yếu tố bắt buộc để xây dựng
đội ngũ nhà giáo chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ học bổng và cung cấp nguồn tài trợ cho công
tác tập huấn, tham quan học tập và trao đổi với chuyên gia
để tích cực tiếp thu kiến thức công nghệ, khoa học của các
nước trong khu vực và trên thế giới bằng cách tạo lập quỹ,
huy động tích cực nguồn xã hội hóa từ việc đào tạo các
khóa ngắn hạn cũng như kêu gọi tài trợ của các tổ chức,
tăng cường kêu gọi sự quan tâm từ cơ quan quản lí cấp trên.
- Thiết kế các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình
có thời gian ngắn hạn một các linh hoạt, phù hợp tạo điều
kiện thuận lợi giúp các học viên tích cực học tập nâng
cao trình độ. Những khóa đào tạo ngắn hạn nên tranh thủ
sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong cũng như ngoài
nhà trường nhằm huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp
đổi mới quản lí và giảng dạy.
2.2.4.2. Kế hoạch dài hạn:
- Xác định kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, GV phù
hợp với nhu cầu của từng ngành, khoa, bộ môn. Căn cứ
vào sứ mệnh, mục tiêu quy hoạch 5 năm, 10 năm để đưa
ra bước đi vững chắc về nguồn lực tài chính và con người.
- Khuyến khích GV, CBQL chủ động tìm kiếm học
bổng tham gia đào tạo, tập huấn, học nâng cao trình độ
trong và ngoài nước, đặc biệt là bậc sau đại học. Xây
dựng chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với GV tham gia đào tạo
nâng cao trình độ, tạo động lực thúc đẩy họ phấn đấu và
hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo.
- Cần xây dựng và tạo nhiều nguồn học bổng, trích
nguồn kinh phí hàng năm để hỗ trợ, khuyến khích nguồn
nhân lực trẻ tuổi tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình
độ, nghiệp vụ chuyên môn thông qua quá trình lựa chọn
nội dung đào tạo, chương trình đào tạo, môi trường đào
tạo phù hợp với khả năng mỗi người. Việc kí kết với các
nhà tài trợ về nguồn học bổng cần có sự đa dạng và thời
gian lâu dài ổn định.
- Tăng tỉ lệ GV có trình độ chuyên môn trong các cấp
là: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân = 3:6:1; GV, CBQL = 3:1;
Giáo sư, Phó giáo sư, GV chính, GV = 1:4:11:4.
- Tạo môi trường làm việc tốt hơn cho GV, CBQL;
cải thiện hệ thống đánh giá chất lượng nhằm quản lí tốt
hơn trách nhiệm của GV, cán bộ, nhân viên cũng như
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phát huy tiềm năng và hạn chế những tiêu cực trong quá
trình công tác; tạo cơ hội cho đội ngũ GV học tập, nâng
cao trình độ kể cả thời gian ngắn hạn và dài hạn, tạo cơ
hội cho GV học tập liên tục, dài hạn và luôn bám sát tính
thực tiễn.
- Tăng cường thực hiện trách nhiệm giảng dạy của GV,
khuyến khích họ tham gia các hoạt động nghiên cứu sâu
về chuyên ngành, nghiên cứu có tính ứng dụng cao, tham
gia các hoạt động đào tạo khác phù hợp với việc phân chia
tỉ lệ thời gian giữa giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn SV
nhưng vẫn đảm bảo việc quản lí chuyên nghiệp.
- Có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời cho những
GV, CBQL có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa
học, giảng dạy và các hoạt động giáo dục, cũng như có chế
tài xử lí phù hợp với những đối tượng vi phạm, khuyết điểm.
- Tổ chức hoạt động thi đua về khả năng, tư duy sáng
tạo của đội ngũ GV đối với cá lĩnh vực chuyên môn cũng
như các hoạt động hỗ trợ đào tạo, giảng dạy; thúc đẩy các
hoạt động ngoại khóa bằng cách tổ chức thi đấu thể thao,
văn nghệ, thường xuyên tham quan học tập theo nội quy,
xây dựng các chủ đề cũng như chương trình hoạt động
bên ngoài theo định kì đã đề ra.
- Tạo ra các chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút các
GV có trình độ như: giáo sư, phó giáo sư đã đến tuổi nghỉ
hưu nhưng có nhiều kinh nghiệm, sức khỏe tốt sẵn sàng
cống hiến cho giáo dục, tạo niềm vui, động lực để họ tiếp
tục tham gia giảng dạy, hướng dẫn SV nghiên cứu khoa
học để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Khuyến khích nhà quản lí tích cực học tập để trở
thành nhà quản lí giỏi am hiểu lĩnh vực quản lí, lãnh đạo
thông qua các lớp bồi dưỡng lí luận cao cấp, bồi dưỡng
về chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Kết luận
Việc xây dựng các chính sách phát triển nguồn nhân
lực tại Đại học Quốc gia Lào là yếu tố đặc biệt quan trọng,
góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao
phó. Để làm tốt công tác này, nhà trường cần bám sát các
chính sách thúc đẩy sự tiến bộ của GV đã được Chính phủ
phê duyệt từ năm 2006, theo đó, các chính sách cần phải
đảm bảo các quyền và sự phát triển bình đẳng giữa nam
giới và phụ nữ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và cá
nhân. Tích cực thực hiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy
sự tiến bộ của phụ nữ trong học tập, công tác như: nguyên
tắc lồng ghép vai trò nam - nữ, nguyên tắc trên cơ sở quyền
con người và nguyên tắc sử dụng các biện pháp đặc biệt
tạm thời. Nhà trường cần có các kế hoạch thực hiện phù
hợp với quyền lợi của cán bộ GV, CBQL là nữ để hoạt
động giáo dục trong nhà trường luôn bình đẳng và chất
lượng giáo dục được nâng cao một cách bền vững.
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TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG...
(Tiếp theo trang 48)
môn ĐL. Bài giảng có sự tích hợp kiến thức ĐLĐP sẽ
mang tính thuyết phục và thu hút sự chú ý của HS; hơn
nữa, còn có thể làm thay đổi cả nhận thức, thái độ, hành
vi của HS về quê hương, giáo dục tình yêu quê hương cho
các chủ nhân tương lai của đất nước. Hơn nữa, việc sử
dụng các ví dụ là kiến thức ĐLĐP trong bài giảng sẽ giúp
bồi dưỡng kiến thức tự nhiên, KT-XH của quê hương cho
HS, qua đó giáo dục tình cảm, hành vi tốt đẹp cho các em.
Việc này không chỉ thực hiện được ở 6 tiết dạy ĐLĐP của
lớp 9 và lớp 12 mà còn có thể thực hiện được bằng
việc tích hợp kiến thức ĐLĐP ở môn ĐL 10.
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