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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật 

tiếp tục gia tăng cả về tính chất, mức độ nghiêm trọng của các vụ việc. 

Về ngành giáo dục, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục nước ta 

còn nhiều yếu kém bất cập, chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi to lớn và ngày càng 

cao của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Rất 

đáng quan tâm là chất lượng và hiệu quả giáo dục còn thấp, không có một trường đại 

học đạt chất lượng quốc tế hay khu vực.  Chất lượng nguồn nhân lực đang là một khâu 

yếu kém, kéo dài của toàn bộ hệ thống.  Những biểu hiện tiêu cực, thiếu kỉ cương trong 

giáo dục còn nhiều. Đội ngũ giáo viên còn thiếu và hạn chế về trình độ. Công tác quản 

lý giáo dục còn có những biểu hiện tùy tiện không tuân theo pháp luật và chưa đáp ứng 

được yêu cầu ổn định, phát triển sự nghiệp giáo dục. Các cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền các cấp chưa có những quyết định đủ mạnh về chính sách, cơ chế và biện 

pháp tổ chức thực hiện để thể hiện đầy đủ coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Những 

chính sách về đầu tư, huy động nguồn vốn, tạo động lực cho giáo viên và người học 

còn chưa đầy đủ và thiếu cụ thể. Cơ chế đó làm mất đi tính chủ động, linh hoạt, làm 

mất đi khả năng sáng tạo và ý chí vươn lên, thậm chí gây nên sự nản lòng trong đội ngũ 

trí thức, nhà giáo, sinh viên, nhà nghiên cứu, quản lý. Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật về giáo dục đại học còn nhiều bất cập, thiếu về số lượng,  chất lượng, tính khả thi 

chưa cao, chưa thật sự tạo được hành lang pháp lý cho các trường đại học. Có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến việc học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, trong đó đáng kể nhất 

là sự phát triển của nền kinh tế thị trường gây ra những mặt trái làm ảnh hưởng đến văn 

hóa, giáo dục, sự tha hóa biến chất, lối sống thực dụng trong một bộ phận tầng lớp trẻ 

hiện nay. 
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Những ảnh hưởng tiêu cực từ phía gia đình như: sự thiếu gương mẫu về đạo 

đức, lối sống, gia đình không hòa thuận, không tôn trọng lẫn nhau, một số thành viên 

trong gia đình sống buôn thả, rượu chè, cờ bạc, . . . đã tác động trực tiếp đến nhận thức 

và hành động của học sinh,  sinh viên. 

Một trong những nguyên nhân nữa là do các em sớm tiêm nhiễm những luồng 

văn hóa phẩm đồi trụy, các mạng xã hội, game kích động bạo lực len lõi trong xã hội 

cũng đã tác động, gây hậu quả xấu đối với các em. 

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân, điều kiện khác thuộc về phía nhà trường. 

Trước hết, chất lượng giáo dục chưa cao. Một số giáo viên bị ảnh hưởng bởi cơ 

chế thị trường nên trong giảng dạy không quan tâm đến chất lượng học tập của học 

sinh, mang nặng tính trách nhiệm, thiếu sự nhiệt tình; công tác giáo dục pháp luật trong 

nhà trường còn chưa được chú trọng đúng mức. Nhà trường chưa thật sự chú trọng đến 

phối hợp, liên lạc thường xuyên với gia đình học sinh, sinh viên dẫn đến việc quản lý 

chưa chặt chẽ học sinh, sinh viên. Do đó, các em làm nhiều việc mà nhà trường và gia 

đình không nắm bắt được, không có sự điều chỉnh, uốn nắn kịp thời. 

Từ những nguyên nhân trên đã dẫn đến tình trạng các em có tư tưởng chán 

học, bỏ học đi chơi game, bị bạn bè xấu rủ rê dẫn đến vi phạm pháp luật do thiếu hiểu 

biết về pháp luật mặc dù pháp luật đã được đưa vào chương trình đào tạo trong nhà 

trường. Đó là một điều trăn trở lớn của các cơ quan chức năng, cá nhân làm công tác 

giáo dục. 

Để ngăn ngừa tội phạm ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, ngoài sự vào cuộc của 

các cơ quan chức năng thì đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và xã 

hội trong việc quản lý, giáo dục các em nhằm tạo cho các em có chổ dựa vững chắc để 

bước vào đời. 

Chương trình giáo dục pháp luật cho sinh viên nằm trong Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2012, đây là một ngành luật liên quan đến chuyên ngành Luật Hiến 

pháp và Luật Hành chính mà tôi đang theo học. 
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Ở tỉnh Bình Dương, tại các trường cao đẳng, đội ngũ giảng viên cũng đã cố 

gắng vận dụng phương pháp dạy học tích cực, chủ động hướng học sinh, sinh viên tích 

cực học tập, tự nghiên cứu song nhìn chung học sinh,sinh viên vẫn còn thụ động trong 

quá trình học tập môn pháp luật. Đối với chương trình đào tạo hệ cao đẳng thì tương 

đối ổn định. Tuy nhiên, về mặt nhân sự làm công tác giảng dạy; phương pháp giảng 

dạy; phương pháp đánh giá học sinh, sinh viên;  giáo trình; đề cương chi tiết môn học; 

hình thức giáo dục pháp luật;  tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa; 

sự đầu tư, quan tâm của nhà trường đối với môn học là những vấn đề cần phải được 

nghiên cứu để tìm ra giải pháp khắc phục ngay từ bây giờ. Xuất phát từ những nguyên 

nhân trên mà tôi chọn đề tài “Giáo dục pháp luật cho sinh viên từ thực tiễn các trường 

 ao đẳng tỉ    ì    ươ  ” làm luận văn tốt nghiệp. Đây là một công trình nghiên cứu 

mới, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên Việt Nam nói 

chung, sinh viên các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương nói riêng, và cũng nhằm góp 

phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của nhà nước. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Nội dung “giáo dục pháp luật” từ lâu đã được đề cập trong các tài liệu giảng 

dạy của các trường đại học, trong các tài liệu “Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp 

luật” của trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, “Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật” của Viện Nghiên cứu Nhà nước và 

pháp luật. 

Trước đây, đã có những công trình nghiên cứu về giáo dục pháp luật, tuy nhiên 

đa số là công trình nghiên cứu về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, hay công 

trình nghiên cứu về phổ biến, giáo dục pháp luật ở các vùng miền khác nhau hoặc giáo 

dục pháp luật trong quân đội, giáo dục pháp luật đối với cán bộ công chức nhà nước. 

Gần đây 
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Trong những phạm vi và mức độ khác, đã có một số công trình đề tài nghiên 

cứu khoa học dề cập đến vấn đề giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật 

trong nhà trường nói riêng như:  

- Giải pháp hoàn thiện hệ th ng pháp luật về giáo dụ    a  đoạn 2010 – 

2020 (Viện khoa học giáo dục Việt Nam, 2011), nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

do PGS.TS Chu Hồng Thanh chủ trì. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn công 

tác xây dựng van bản pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở đó 

đưa ra các đề xuất định hướng xây dựng hệ thống pháp luật về giáo dục đến năm 2020, 

bao gồm một số đạo luật như: Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục mầm non, 

Luật giáo dục phổ thông, Luật giáo dục thường xuyên, Luật nhà giáo. 

- Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dụ  đạo đức cho học sinh trung học 

ph  thông tỉnh Tiền Giang, năm 2012. 

- Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (Luận án 

tiến sĩ luật học của Lê Thị Kim Dung, Khoa Luật  Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 

2012), luận án tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật về giáo dục đại học hiện hành 

để từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản để hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Hoàn thiện pháp luật về nhà giáo ở Việt Nam trong b i cảnh xây dựng nhà 

 ước pháp quyền xã hội chủ    ĩa và hội nhập qu c tế (Luận án tiến sĩ luật học của 

Đặng Thị thu Huyền, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012), luận án khái 

quát hóa các đặc điểm, nội dung và giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhà giáo trong 

bối cảnh nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. 

- Vấ  đề giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Việt Nam hiện nay . Luận văn 

Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, năm 2013. 

- Giáo dục pháp luật   o s    v ê  trườ    ao đẳng nghề qua thực tiễn tỉnh 

Thanh Hóa. Luận văn Thạc sĩ Lê Thị Thùy, năm 2013. 
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- Giáo dục pháp luật   o s    v ê      trườ   đại học không chuyên luật  ở Việt 

Nam. Luận án Tiến sĩ Phan Hồng Dương, năm 2014, dưới sự hướng dẫn khoa học của 

PGS. TS.Nguyễn Thị Việt Hương và TS. Lê Hồng Sơn 

- Ngày 14 tháng 04 năm 2015, tại Học viện Khoa học xã hội, nghiên cứu sinh Lê 

Thị Phương Nga đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành: Lý luận và lịch 

sử nhà nước và pháp luật, với đề tài “   o dục pháp luật cho tr  em ở  ước ta hiện 

 a ”  dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng. 

Nhìn chung, các công trình, bài viết nêu trên đã đề cập từng mặt, từng khía 

cạnh cả về lý luận và thực tiễn của giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật 

trong nhà trường nói riêng.  Tuy nhiên, cho đến nay, việc nghiên cứu một cách cơ bản, 

có hệ thống về cơ sở lý luận, bản chất, đặc trưng, nội dung, hình thức giáo dục pháp 

luật, nhất là sự đổi mới và xây dựng chương trình chuẩn giáo dục pháp luật trong các 

trường cao đẳng cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước vẫn chưa 

được thực hiện. 

3.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mụ  đí       ê   ứu: 

Luận văn có mục đích tổng quát là xây dựng cơ sở khoa học cho các giải pháp 

nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng ở Việt Nam 

nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Hệ thống hóa và phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giáo dục pháp 

luật cho sinh viên các trường cao đẳng: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, chương 

trình, hình thức, phương thức giáo dục pháp luật và các yếu tố tác động đến giáo dục 

pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng ở Việt Nam. 

- Phân tích các đặc thù của tỉnh Bình Dương có ảnh hưởng tới hoạt động giáo 

dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng. Đánh giá thực trạng giáo dục pháp 

luật cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương. Chỉ ra ưu điểm, hạn chế và 
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nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên 

các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương. 

- Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật 

cho sinh viên các trường cao đẳng ở Bình Dương nói riêng, trên phạm vi cả nước nói 

chung. 

4.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1.     tượng nghiên cứu 

- Luận văn nghiên cứu hệ thống các quy định hiện hành về giáo dục pháp luật 

ở Việt Nam. 

- Luận văn nghiên cứu đặc thù của sinh viên các trường cao đẳng tại tỉnh Bình 

Dương và thực trạng chủ thể, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục 

pháp luật trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương.   

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu tổng thể về đối tượng, chủ thể, nội 

dung, chương trình, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật.  

- Phạm vi không gian: Luận văn triển khai nghiên cứu hoạt động giáo dục pháp 

luật tại tất cả các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Phạm vi thời gian: Các số liệu, thông tin được sử dụng nghiên cứu trong 

khoảng thời gian 05 năm (từ năm 2012 đến 2016) 

5.  Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt 

Nam về vai trò của pháp luật, vai trò của con người và đào tạo con người trong xây 

dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. 

Luận văn tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học xã hội, sử dụng lý thuyết giáo 

dục học và lý thuyết giáo dục pháp luật. 
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Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý 

và khoa học giáo dục như: phương pháp phân tích, tổng hợp, lịch sử, thống kê, so sánh, 

xã hội học pháp luật, phỏng vấn sâu, lấy ý kiến chuyên gia… 

6.  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn. 

Luận văn “ Giáo dục pháp luật cho sinh viên từ thực tiễ      trường cao đẳng 

tỉ    ì    ươ  ” có những đóng góp nhất định về mặt lý luận giáo dục pháp luật cho 

sinh viên các trường cao đẳng ở Việt Nam. Luận văn xác lập căn cứ thực tiễn cho các 

giải pháp đổi mới công tác giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật 

cho sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng, trên phạm vi 

cả nước nói chung. 

 Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, 

các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ cán bộ giảng viên làm công tác giáo dục pháp luật 

trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương. 

7.  Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, phần Nội dung 

của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấ  đề lý luận và pháp luật về giáo dục pháp luật cho sinh 

viên ở Việt Nam   

Chương 2: Thực trạng giáo dục pháp luật   o s    v ê      trườ    ao đẳng 

tỉ    ì    ươ   

Chương 3: Qua  đ  m và giải pháp nâng cao chất  ượng, hiệu quả giáo dục 

pháp luật cho sinh viên từ thực tiễ      trườ    ao đẳng tỉ    ì    ươ  . 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT  

VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN Ở VIỆT NAM 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giáo dục pháp luật cho sinh viên  

1.1.1. Khái niệm giáo dục pháp luật cho sinh viên   

Giáo dục pháp luật là  một trong những lĩnh vực hoạt động của nhà nước với 

sự tham gia của các thiết chế xã hội.  Cho đến nay, đã có khá nhiều quan điểm, cách 

tiếp cận khác nhau về giáo dục pháp luật nói chung, đối với giáo dục pháp luật cho học 

sinh – sinh viên nói riêng. Nhìn chung giáo dục pháp luật thường được hiểu theo hai 

nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa rộng, giáo dục pháp luật là quá trình hình thành ý thức pháp luật và 

văn hóa pháp lý của các thành viên xã hội, quá trình đó chịu sự tác động của những 

điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, trong đó điều kiện khách quan (chế độ 

chính trị, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường sống . . .) là nhân tố ảnh hưởng, 

nó có thể tác động tự phát theo chiều tích cực hoặc tiêu cực, còn nhân tố chủ quan bao 

giờ cũng là sự tác động tự giác, tích cực, có ý nghĩa, có chủ định theo chiều hướng xác 

định nhằm đạt được mục đích của chủ thể tác động.  

Theo nghĩa hẹp, giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có 

chủ đích của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và cá nhân (chủ thể giáo dục) 

tác động lên đối tượng giáo dục nhằm cung cấp tri thức pháp luật, bồi dưỡng tình cảm 

pháp luật và tạo lập thói quen tuân thủ pháp luật. 

Quan niệm về giáo dục pháp luật đã được thể hiện nhiều trong các giáo trình, 

tài liệu khoa học về pháp luật ở nước ta. Theo đó, giáo dục pháp luật được hiểu một 

cách chung nhất như sau: Giáo dục pháp luật là hoạt độ    ó đị    ướng, có t  chức, 

có chủ định của chủ th  giáo dụ  t   độ    ê  đ   tượng giáo dục một cách có hệ 

th    v  t ường xuyên, nhằm mụ  đí    ì   t     ở họ tri thức pháp luật, tình cảm 
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pháp lý và hành vi phù hợp vớ  đ    ỏi của pháp luật hiện hành. 

Theo Luật Giáo dục năm 2012 của nước ta: “Sinh viên là người đang học tại 

các trường cao đẳng, trường đại học”.  Hiện nay, nếu dựa theo mô hình đào tạo,sinh 

viên được phân chia thành 2 nhóm: sinh viên hệ cao đẳng và sinh viên hệ đại học. Còn 

căn cứ vào loại hình đào tạo sinh viên cũng được chia thành 2 nhóm: sinh viên học 

theo hệ thống giáo dục chính quy và sinh viên theo học mô hình giáo dục thường 

xuyên. Giáo dục chính quy là hình thức đào tạo theo các khóa học tập trung toàn bộ 

thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo một trình độ của 

giáo dục đại học. Còn giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, là 

hình thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên 

kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình đào tạo ở 

trình độ cao đẳng, đại học. 

Sinh viên trường cao đẳng là sinh viên học ở các trường cao đẳng hoặc sinh 

viên theo học ở các trường đại học nhưng học hệ cao đẳng. Thời gian sinh viên cao 

đẳng học tập tại trường là ba năm. 

Cụ thể hóa khái niệm giáo dục pháp luật vào hoạt động giáo dục pháp luật cho 

sinh viên các trường cao đẳng, có thể đưa ra khái niệm giáo dục pháp luật cho sinh viên 

các trường cao đẳng như sau:  

Giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường cao đẳng cũng giống như khái 

niệm giáo dục pháp luật nêu trên nhưng có phần cụ thể hơn, đó là hoạt động có định 

hướng, có tỗ chức, có chủ định của nhà trường tác động lên đối tượng giáo dục là sinh 

viên, học sinh nhằm trang bị cho sinh viên, học sinh những kiến thức cơ bản về nhà 

nước và pháp luật cũng như kiến thức pháp luật có liên quan đến chuyên ngành, qua đó 

giúp người học biết điều chỉnh hành vi của mình trong cuộc sống, học tập và lao động 

theo đúng khuôn mẫu của pháp luật. 

1.1.2. Đặc điểm giáo dục pháp luật cho sinh viên  
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Giáo dục pháp luật trong nhà trường được coi là một trong các hình thức giáo 

dục chủ yếu, quan trọng, mang tính phổ biến và truyền thống. 

Giáo dục pháp luật cho sinh viên trong các trường cao đẳng là quá trình hình 

thành thói quen, hành vi tuân thủ pháp luật. Đây là một vấn đề mang ý nghĩa khoa học 

gắn liền với chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, giáo dục pháp 

luật cho sinh viên trong các trường cao đẳng cần phải được nghiên cứu một cách hệ 

thống, thông qua những phương pháp khoa học để triển khai giáo dục có hiệu quả. Để 

giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng đạt hiệu quả cao cần phải tiến hành đồng 

bộ quá trình giáo dục này với sự kết hợp giữa giáo dục của gia đình và xã hội. 

Sinh viên học hệ đại học và cao đẳng có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, các em mới 

vừa tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và học tiếp hệ cao đẳng hoặc đại học, ở môi 

trường học phổ thông các em chưa được tiếp cận nhiều đến pháp luật, đến khi vào học 

hệ đại học, cao đẳng các em mới có điều kiện tiếp xúc với môn học pháp luật, chính vì 

vậy công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường rất quan trọng. Giáo dục pháp luật 

cho sinh viên nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên, chấp hành 

tốt nội quy quy định của nhà trường, trang bị cho các em kiến thức cơ bản về pháp luật 

để làm hành trang trong cuộc sống.  

Giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng cũng giống như giáo dục cho sinh 

viên đại học là giáo dục cho sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản, giúp sinh viên 

nắm vững kiến thức chuyên môn, hình thành nhân cách đạo đức trong sinh viên. Giúp 

sinh viên trở thành một công dân có ích trong xã hội. 

1.1.3. Vai trò của giáo dục pháp luật cho sinh viên  

1.1.3.1 Nâng cao hiệu quả quả          ước và xã hội 

Giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

quản lý xã hội. Một trong những vai trò cơ bản của pháp luật trong đời sống nhà nước, 

đời sống xã hội là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực của nhà nước. 

Nhà nước không thể tồn tại nếu thiếu pháp luật và pháp luật không thể phát huy hiệu 
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lực của mình nếu không có sức mạnh của bộ máy nhà nước. Thông qua quyền lực nhà 

nước, pháp luật mới có thể phát huy tác dụng trong đời sống xã hội, phát huy vai trò 

quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

1.1.3.2 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

Giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của 

mọi thành viên trong xã hội, trong đó có học sinh, sinh viên. Giáo dục pháp luật trong 

nhà trường có vai trò to lớn đối với sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. 

Bác Hồ đã dạy:  “ có tài mà không có đức thì là người vô dụng, có đức mà không có tài 

thì làm việc gì cũng khó”. Xét trên mọi phương diện, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo 

dục pháp luật đóng góp một phần quan trọng tạo nên nhân cách của mỗi con người. 

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm coi trọng công tác giáo dục pháp luật nhất là từ khi 

có đường lối đổi mới của Đảng từ đại hội lần thứ XII đến nay, văn kiện lần thứ XII của 

Đảng đã xác định rõ: đưa việc dạy pháp luật vào các trường học của Đảng, của Nhà 

nước (kể cả các trường phổ thông, đại học) của các đoàn thể nhân dân.  

Trường học là một đơn vị cấu trúc cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân, là 

nơi thực hiện chức năng dạy học có tổ chức. Giáo dục pháp luật trong nhà trường là 

hoạt động mang tính có định hướng thực hiện mục tiêu chung của giáo dục. Các nội 

dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục pháp luật trong Nhà nước được lựa 

chọn và có độ tin cậy cao. Giáo dục pháp luật trong nhà trường giữ một vai trò trọng 

yếu trong việc giáo dục đạo đức, lối sống và hình thành nhân cách cho người học, tạo 

ra nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu và phát triển của xã hội tiên tiến, văn minh. 

Hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường là một hoạt động giáo dục pháp luật cụ 

thể, gắn bó hữu cơ với hoạt động giáo dục nói chung. Nội dung giáo dục pháp luật là 

một phần của nội dung chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục 

pháp luật tốt không chỉ góp phần ổn định hoạt động ngành mà còn góp phần trực tiếp 

vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn 

nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 
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1.1.3.3 Hình thành nhân cách trong sinh viên 

Ở các trường cao đẳng, đối tượng người học là đa dạng, đó có thể là các em 

mới tốt nghiệp trung học cơ sở,  hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông. Do vậy, phần lớn 

các em còn rất non nớt trong nhận thức, trong tư duy,dẫn đến hành động còn bộc phát, 

thiếu kiểm soát và các em cũng rất dễ bị các thành phần xấu lôi kéo dẫn đến phạm pháp 

mà chính các em không hay biết. Chính vì thế, giáo dục pháp luật trong các trường cao 

đẳng có vai trò hết sức quan trọng. Quan trọng trước nhất bởi vì thông qua quá trình 

học pháp luật, các em tiếp tục được trang bị những kiến thức pháp luật ở bậc cao hơn, 

sâu hơn, các em nắm bắt thêm nhiều quy phạm pháp luật, hiểu rộng hơn về nhà nước 

và pháp luật nói chung, có nghĩa là giáo dục pháp luật có vai trò mang lại cho học sinh 

– sinh viên tri thức pháp luật. Thứ hai nữa là từ tri thức pháp luật đã dần được hình 

thành ở học sinh – sinh viên từng bước hình thành tình cảm pháp luật đúng đắn, ý thức 

trách nhiệm, các em biết phân biệt hành vi đúng sai, bảo vệ những giá trị đạo đức và 

lên án đấu tranh chống lại những hành vi không phù hợp. Vai trò thứ ba của giáo dục 

pháp luật thể hiện ở đặc điểm là các em học sinh – sinh viên sau khi được trang bị sâu 

hơn về kiến thức pháp luật thì các em biết điều khiển hành vi của mình theo khuôn khổ 

pháp luật. Ngoài ra, không những giáo dục pháp luật tác động tích cực đến đối tượng 

người học mà nó có phạm vi tác động rộng hơn. Các em học sinh – sinh viên với kiến 

thức pháp luật được học ở trường, các em chính là người tuyên truyền pháp luật, người 

ảnh hưởng, đưa kiến thức pháp luật đến các đối tượng khác trong những mối quan hệ 

của các em. Phải thừa nhận rằng nhờ có quá trình giáo dục pháp luật mà đối tượng 

người học hiểu biết pháp luật để rồi biết thực hiện pháp luật, thực hiện pháp luật ở đây 

là dưới hình thức tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. Khi con 

người sống và hành động phù hợp với quy phạm pháp luật thì hiển nhiên giá trị đạo 

đức trong con người cũng được nhân lên. Vì vậy, chúng ta cũng có thể nói rằng giáo 

dục pháp luật có vai trò trong việc hình thành nhân cách. 
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1.2. Các thành tố của giáo dục pháp luật cho sinh viên 

1.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc giáo dục pháp luật cho sinh viên  

Mục đích cao nhất của giáo dục pháp luật là “đào tạo các em nên những 

người công dân hữu ích cho nước Việt Nam ”. Muốn vậy, trước hết phải giáo dục các 

em sinh viên trở thành những người có lòng yêu nước nồng nàn, “thành những người 

xứng đáng với nước độc lập, tự do” tức là giáo dục các em thành những người có nhân 

cách, có tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Hiến pháp nước ta ghi nhận: “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà 

nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài. Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và 

năng lực của công dân; đào tạo những người lao động có nghề, năng động và sáng 

tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức, có ý chí vươn lên góp phần làm  cho dân giàu 

nước mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

Mục tiêu cơ bản của giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cao 

đẳng nói riêng đã được định rõ trong nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành 

trung ương Đảng khoá VIII và lần thứ sáu khoá IX là: “nhằm xây dựng những con 

người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có 

đạo đức trong sáng, có  ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có 

năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con 

người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri 

thức khoa học và  công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, 

có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật; có sức khoẻ, là những người thừa 

kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ”. 

- “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có 

đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng 



14 
 

lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Trước những thách thức mới của thời đại, đặc biệt là những thách thức do 

thời đại công nghệ đặt ra, trước những đòi hỏi của việc chuyển đổi nền kinh tế sang 

cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, năng động và hiệu quả hơn, nền giáo 

dục quốc dân của nước ta nói chung và giáo dục đại học nói riêng đòi hỏi phải có 

những   u      ế     ế   ượ    ơ  ả  v  to   d ệ  để thật sự cùng với khoa học và 

công nghệ trở thành quốc sách hàng đầu. 

Giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật trình độ cao đẳng nói riêng 

trong hệ  thống giáo dục pháp luật có vai trò cực kỳ quan trọng là đào tạo ra những 

con người phát triển toàn diện, nhiều người lao động có tri thức, có trí tuệ, có khả 

năng thích ứng nhanh với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, có đủ sức 

mạnh để cạnh tranh trong quá trình phân công lao động quốc gia và quốc tế. Một 

trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của giáo dục nói chung, giáo dục cao đẳng 

và đại học nói riêng là giáo dục nhân cách, phát huy và phát triển hệ thống giá trị của 

dân tộc; nâng cao dân trí làm cơ sở đào tạo nhân lực và là nguồn gốc để đào tạo bồi 

dưỡng nhân tài trên nền tảng nhân cách tốt đẹp. 

Vì giáo dục cao đẳng hay đào tạo trình độ cao đẳng nằm trong phạm trù giáo 

dục đại học, cho nên mục tiêu của giáo dục cao đẳng phải đáp ứng mục tiêu của  giáo 

dục đại học nói chung. Mục tiêu chung của giáo dục đại học được qui định trong Luật 

Giáo dục năm 2005 là “đ o tạo   ười học có phẩm chất chính trị  đạo đức, có ý thức 

phục vụ nhân dân, có kiến thứ  v        ực thực hành nghề nghiệp tươ    ứng với 

trì   độ đ o tạo, có sức khỏe  đ p ứng yêu c u xây dựng và bảo vệ T  qu c ”. 

Nhiệm vụ của đào tạo đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn 

và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải 

quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. 
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Còn đối với hệ cao đẳng, mục đích đào tạo là giúp sinh viên có kiến thức 

chuyên môn và kỹ thuật thự        ơ  ả  đ  giải quyết những vấ  đề t     t ường 

thuộ    u ê        đượ  đ o tạo. 

Yêu cầu đào tạo trình độ cao đẳng là phải bảo đảm cho sinh viên có những 

kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn cần thiết, chú trọng rèn luyện kỹ 

năng cơ bản và năng lực thực hiện công tác chuyên môn. 

N u ê  t      o dụ  p  p  uật   o s    v ê  

- Một là giáo dục cho sinh viên các trường cao đẳng có được những kiến thức 

khoa họ   ơ  ản tức là giáo dục khoa học (giáo dục tri thức khoa học cơ bản). 

- Hai là đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ      v        ực thực hiện công 

tác chuyên môn. 

Hai mặt này gắn liền mật thiết với nhau làm tiền đề, làm điểm tựa để tiếp cận 

vấn đề giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật. Vì vậy giáo dục pháp 

luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật nên được đặt ra có mức độ và có giới hạn nhất 

định trong khuôn khổ đào tạo cao đẳng và đại học. 

1.2.2. Chủ thể, đối tượng của giáo dục pháp luật cho sinh viên  

1.2.2.1.   ủ t    ủa    o dụ  p  p  uật   o s    v ê  

Nói về chủ thể làm công tác giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng, 

chúng ta thấy rất đa dạng, đó là những cán bộ làm công tác quản lý, là giảng viên, bao 

gồm giảng viên giảng dạy pháp luật và các giảng viên khác, là những người làm công 

tác phổ biến pháp luật. Chủ thể quản lý là các cơ quan quản lý chuyên ngành, các Sở, 

Ban, Ngành trong ngành giáo dục. Chủ thể thực hiện hoạt động giáo dục là các giảng 

viên, những người làm công tác giáo dục pháp luật. Trong những chủ thể nói trên, chủ 

thể có vai trò quan trọng nhất, chủ yếu nhất trong giáo dục pháp luật cho học sinh – 

sinh viên tại các trường cao đẳng đó là những giảng viên giảng dạy pháp luật. 

Theo điều 54, Luật Giáo dục đại học, giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 

là những người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt;có sức khỏe theo yêu 
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cầu nghề nghiệp;  đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ chuẩn chuẩn của 

chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ trở lên. Hiệu trưởng cơ sở 

giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ thạc sĩ trở lên làm giảng viên. 

Như vậy, giảng viên giáo dục pháp luật là người có kiến thức rộng, vững về chuyên 

môn và nghiệp vụ. Cùng với hoạt động giảng dạy, giảng viên còn có hoạt động nghiên 

cứu khoa học được thực hiện hàng năm. Bên cạnh đó, giảng viên phải định kỳ học tập, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp 

giảng dạy. Đối với giảng viên giảng dạy pháp luật, một yêu cầu khác được đặt ra là 

giảng viên phải cập nhật kịp thời những quy định mới của pháp luật, những văn bản 

pháp luật được sửa đổi để phổ biến cho người học. Trên thực tế tại nhiều trường, giảng 

viên cũng là người kiêm luôn công tác phổ biến pháp luật tại cơ sở đào tạo. Thực hiện 

những yêu cầu trên, giảng  viên ngày càng hoàn thiện mình hơn, và cũng nhờ vào yếu 

tố này việc giảng dạy pháp luật mang lại hiệu quả cao hơn. 

Như vậy, ta thấy giảng viên dạy pháp luật là chủ thể giáo dục có trình độ học 

vấn, chuyên môn cao, có khả năng sư phạm vững, họ là người giảng dạy, truyền thụ tri 

thức pháp lý, vừa là người giáo dục nhân cách, ảnh hưởng không nhỏ đến sự hoàn thiện 

nhân cách của học sinh – sinh viên. 

1.2.2.2.     tượ    ủa    o dụ  p  p  uật   o s    v ê   

Đối tượng giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương rất đa dạng về thành phần và số lượng. Đa số sinh viên theo 

học tại các trường đại học và cao đẳng ở tỉnh Bình Dương đến từ nhiều tỉnh thành trên 

cả nước, sinh viên của địa phương cũng có nhưng không nhiều bằng số lượng sinh viên 

ngoài tỉnh vào học. Do số lượng sinh viên đến từ các tỉnh khác nhau, tập tục sống cũng 

khác nhau nên vấn đề đảm bảo an ninh cho sinh viên cũng được nhà trường và chính 

quyền địa phương rất quan tâm. Chính vì điều đó công tác giáo dục pháp luật cho sinh 

viên ở các trường đại học và cao đẳng rất cần thiết và thiết thực, giáo dục pháp luật cho 

sinh viên để giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về pháp luật, vận dụng pháp luật vào cuộc 
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sống, giáo dục pháp luật cho sinh viên góp phần vào việc giáo dục và hình thành nhân 

cách trong sinh viên. 

1.2.3. Nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho sinh viên  

1.2.3.1. Nội dung giáo dục pháp luật cho sinh viên  

Nội dung giáo dục pháp luật là yếu tố quan trọng của quá trình giáo dục pháp 

luật. Xây dựng được nội dung giáo dục pháp luật phù hợp sẽ giúp việc giáo dục pháp 

luật  có hiệu quả và hiệu quả cho cả việc học, khả năng ứng dụng của người học. Để 

xây dựng nội dung chương trình giáo dục pháp luật tốt phải căn cứ vào nhiều yếu tố, 

như căn cứ vào đối tượng học, mục tiêu của giáo dục đại học, mục tiêu của giáo dục 

pháp luật, mục tiêu đào tạo của ngành. 

Nội dung giáo dục pháp luật cho sinh viên không phải được xây dựng cố định 

mà phải được hiệu chỉnh hoặc được thay đổi cho phù hợp với thực tiễn của xã hội và 

thực tiễn của pháp luật. Vì vậy, người dạy phải luôn cập nhật những vấn đề mới, những 

thay đổi trong xã hội, trong các chủ trương, chính sách của nhà nước, những thay đổi 

của pháp luật, những nhu cầu của xã hội đối với người lao động để xây dựng, điều 

chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp, giúp người học cập nhật được những kiến thức 

và có khả năng ứng dụng kiến thức tốt vào cuộc sống. 

Khi xây dựng  nội dung của giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng cũng 

có nghĩa là cùng xây dựng nội dung dạy và học môn pháp luật đại cương và các hoạt 

động khác để thông qua đó giáo dục pháp luật cho sinh viên. 

Nội dung giáo dục pháp luật tại các trường cao đẳng nhìn chung được chia ra 

thành hai nhóm: 

Nhóm thứ nhất là nhóm kiến thức chung. Những kiến thức chung này bao quát 

được các nội dung sau: 

- Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Quy định tại điều 24, 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, ngày 20 tháng 06 năm 2012). 

Mục tiêu của phần này là sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về nhà nước 
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và pháp luật như nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước và pháp luật. Từ đó 

sinh viên xác định được vai trò của nhà nước và pháp luật trong đời sống xã hội, xây 

dựng niềm tin ở sinh viên vào bô máy nhà nước Việt Nam và nắm được vài nội dung 

mở đầu về pháp luật. 

- Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật,quan hệ pháp luật, mục tiêu 

của chương trình này là sinh viên hiểu được khái niệm quy phạm pháp luật, phân biệt 

quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác, trình bày hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật ở nước ta, so sánh quan hệ pháp luật với quan hệ xã hội. 

- Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong 

chương này, mục tiêu chính là sinh viên phải hiểu rõ về hành vi vi phạm pháp luật, các 

yếu tố cấu thành của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó biết điều chỉnh hành vi của mình 

theo chuẩn mực pháp luật. 

- Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm các ngành luật: 

Luật Nhà nước Việt Nam; Luật Hành chính; Luật Hình sự và tố tụng hình sự; Luật Dân 

sự và tố tụng dân sự; Luật Lao động. Đây là nhóm những ngành luật quan trọng phải 

có trong chương trình học của học phần, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

pháp luật cơ bản nhất, làm hành trang cho các em vào đời vững tin hơn. 

- Ngoài những nội dung trên, theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2013 – 2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo 

(từ cấp trung học phổ thông trở lên) nói chung và các trường cao đẳng nói riêng, đã 

đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các học phần pháp luật. 

Bộ Giáo dục đào tạo cũng có văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10 cụ thể, và văn 

bản số 5571/BGDĐT-TTr, ngày 13 tháng 08 năm 2013, theo đó đối với các cơ sở giáo 

dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật: Nội dung 

phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương 

hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết. Như vậy, ngoài kiến thức chung về 

Nhà nước và pháp luật, sinh viên còn được tìm hiểu về pháp luật phòng chống tham 
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nhũng, giúp sinh viên góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, 

cũng như góp phần vào công cuộc củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Nhóm thứ hai là những quy định hiện hành về kiến thức pháp luật phù hợp với 

ngành nghề của từng loại đối tượng người học, giúp người học lĩnh hội kiến thức pháp 

lý cần thiết trong lĩnh vực hoạt động của mình trong nghề nghiệp tương lai (Điều 24, 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, ngày 20 tháng 06 năm 2012). Nội 

dung giáo dục pháp luật theo ngành nghề còn bao gồm một số luật thực định, liên quan 

trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của đối tượng giáo dục, các quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong lĩnh vực hoạt động và các trình tự giải quyết tranh chấp phổ biến liên 

quan trong lĩnh vực nghề nghiệp. 

Như vậy, chúng ta thấy rằng nội dung giáo dục pháp luật cho sinh viên các 

trường cao đẳng hiện nay là tương đối rộng, khá bao quát để sinh viên nắm bắt được 

những kiến thức chung về Nhà nước và pháp luật và cả kiến thức pháp lý có liên quan 

đến lĩnh vực chuyên môn. 

Kế hoạch số 131/KH-BGDĐT ngày 28/2/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo đã giao cho Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn 

giáo trình môn Pháp luật đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

không chuyên luật. Ngày 20/08/2014 Bộ Giáo dục và Đào Tạo có công văn số 4450/ 

BGDĐT-GDĐH giới thiệu giáo trình này đến các cơ sở đào tạo với mục đích giáo trình 

này được sớm sử dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất về nội dung chương trình đào tạo 

môn Pháp luật Đại cương cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên 

luật. Giáo trình Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

không chuyên ngành luật do Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 

đã được Hội đồng thẩm định do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập thông qua. 

1.2.3.2.   ươ   trì      o dục pháp luật cho sinh viên  

Để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09/12/2003, Ban Bí 

thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 32 – CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo 
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của Đảng trong công tác phỏ biến , giáo dục pháp luật của cán bộ, nhân dân. Chỉ thị đã 

chỉ rõ: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng” và yêu cầu “Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban cán sự 

Đảng bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện chương trình, giáo 

trình, sách giáo khoa về pháp luật phục vụ trực tiếp cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong nhà trường theo phương châm kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực 

tiễn, học đi đôi với hành. Việc đưa pháp luật giảng dạy trong nhà trường phải được 

chọn lọc hợp lý, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực”. 

Chủ trương chính sách trên được Nhà nước thể chế hóa bằng các luật như: 

Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi năm 2009); Luật Giáo dục đại học năm 2012; Quyết 

định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;  Quyết 

định số 06/2010/ QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, 

quản lý, khai tủ sách pháp luật, trong đó co việc chỉ đạo xây dựng tủ sách pháp luật 

trong trường học; . . . . 

Hoàn thiện pháp luật về giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng. 

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quy định 

phải giảng dạy môn pháp luật trong chương trình pháp luật chính khóa với số lượng là 

30 tiết. 

Chuẩn hóa nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy pháp luật chính khóa. 

Nội dung, chương trình giáo dục pháp luật chính khóa trong các trường cao đẳng phải 

đảm bảo phục vụ mục tiêu giáo dục cao đẳng, thể hiện tính liên tục, hệ thống và có kế 

thừa, đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa giáo dục pháp luật với 

giáo dục chuyên môn nghề nghiệp. 

Đổi mới phương pháp dạy và học pháp luật trong chương trình chính khóa. 

Việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng giảm số giờ giảng lý thuyết, tăng cường 

số giờ thảo luận và tự học của sinh viên,  các trường cao đẳng cần thay đổi cách thức 
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đào tạo một cách cơ bản, đào tạo theo hình thức tín chỉ. Các lớp học cần tổ chức lại 

khoảng từ 40 sinh viên trở xuống. 

Xây dựng chương trình giáo dục pháp luật ngoại khóa và đổi mới cách thức tổ 

chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa. Giáo dục pháp luật ngoại khóa  có 

tác dụng hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy chính khóa, kịp thời cập nhật thông tin 

và tác động trực tiếp đến tình cảm, thái độ của sinh viên. Chương trình giáo dục pháp 

luật ngoại khóa cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức các báo cáo chuyên đề, thi tìm 

hiểu về pháp luật, lồng ghép pháp luật và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các 

hoạt động sinh viên tình nguyện tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, . . . 

1.2.4. Hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên  

1.2.4.1.  Hình thức giáo dục pháp luật cho sinh viên   

Ở bậc đại học, cao đẳng dạy học là quá trình hoạt động tương tác giữa giảng 

viên và người học, là hoạt động có chương trình,  nội dung, có phương pháp dạy học có 

tính khoa học, kỹ thuật và nhất thiết phải diễn ra bằng các hình thức tổ chức dạy học 

phù hợp. 

Hình thức dạy học là cách thức tổ chức, sắp xếp các giờ học ở trường đại học 

cho phù hợp với mục tiêu bài học, môn học phù hợp điều kiện và môi trường lớp học, 

nhằm làm cho quá trình dạy học đạt được kết quả tốt nhất. [46, tr.76]. 

Về giáo dục, phổ biến pháp luật, theo điều 11, Luật phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2012, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: 

- Họp báo, thông cáo báo chí 

- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp 

thông tin, tài liệu pháp luật. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa 

nô, áp phích, tranh cổ động; đăng tải trên công báo;  đăng tải thông tin pháp luật trên 

trang thông tin điện tử;  niêm yết tại trụ sở, bản tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. 

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. 
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- Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động  tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại,tố cáo công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ỏ cơ sở. 

- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và 

các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 

- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ 

thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả. 

Hình thức giáo dục pháp luật là các hoạt động để thực hiện quá trình giáo dục 

pháp luật cho người học. Dựa trên hình thức giáo dục pháp luật, người dạy tổ chức 

thực hiện các nội dung cần truyền đạt theo những cách thức phù hợp với những điều 

kiện có sẵn, với từng loại đối tượng người học. Trong chương trình giáo dục pháp luật 

tại các cơ sở giáo dục, giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua 2 hình thức đó là: 

- Giáo dục chính khóa thông qua việc lồng ghép các hoạt động giáo dục ở cấp 

mầm non; môn học đạo đức ở cấp tiểu học; môn học giáo dục công dân ở cấp trung học 

cơ sở, trung học phổ thông; môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên 

ngành tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; các môn học trong cơ sở 

giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân. Quá trình giáo dục pháp luật cho sinh 

viên được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động dạy học các môn pháp luật. Hình 

thức dạy học chính khóa được quy định trong các chương trình đào tạo của ngành. 

- Giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Với hoạt động 

giáo dục pháp luật ngoại khóa, hiện nay có những hình thức chính như hoạt động giáo 

dục pháp luật thông qua hình thức “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khóa, đây là hoạt 

động ngoại khóa mang tính chất bắt buộc. Hình thức và nội dung của các hoạt động 

giáo dục pháp luật ngoại khóa khác do các nhà trường chủ động tổ chức thực hiện. 
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Hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa phổ biến hiện nay như: tham dự phiên tòa thật 

sự hoặc tổ chức phiên tòa giả định cho sinh viên thực hiện tại trường, tham gia các câu 

lạc bộ pháp luật, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do trường tổ chức hoặc 

các cơ quan chủ quản tổ chức, lồng ghép vào các hoạt động như thi diễn kịch, diễn văn 

nghệ, các buổi nói chuyện chuyên đề, giới thiệu các văn bản mới trong những buổi sinh 

hoạt thường kỳ, giáo dục pháp luật cũng có thể được đưa vào thời điểm sinh hoạt dưới 

cờ vào mỗi đầu tuần. 

Đối tượng người học là sinh viên cao đẳng có nhiều điểm khác nhau so với 

sinh viên đại học như  về khả năng tiếp nhận thông tin, khả năng tư duy, vốn kiến thức 

xã hội, kỹ năng sống nên khi xây dựng hình thức giáo dục pháp luật cho sinh viên cao 

đẳng những người làm công tác giáo dục cũng triển khai các hoạt động có phần khác 

nhau. 

Như vậy mặc dù có 2 hình thức để thông qua đó chủ thể làm công tác giáo dục 

thực hiện giáo dục pháp luật, tuy nhiên tùy vào đối tượng người học mà hình thức thực 

hiện có phần khác nhau. Qua đó ta thấy rằng người làm công tác giáo dục phải hiểu rõ 

đặc điểm đối tượng người học để tìm ra những hình thức giáo dục sao cho phù hợp 

nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. 

1.2.4.2.   ươ   p  p    o dục pháp luật cho sinh viên  

Trong giáo dục ở các trường cao đẳng và đại học, những nhóm phương pháp 

sau thường được sử dụng: 

- Nhóm các phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ: phương pháp diễn giảng; 

phương pháp vấn đáp; phương pháp thảo luận; phương pháp sử dụng sách giáo khoa, 

tài liệu và internet (được sử dụng nhiều khi giáo viên hướng dẫn sinh viên tự học, tự 

nghiên cứu nhằm mở rộng thêm kiến thức); phương pháp dạy học nêu vấn đề (giáo 

viên đưa ra tình huống mâu thuẫn, có vấn đề, tạo cho sinh viên cảm hứng tranh luận sôi 

nỗi để giải quyết vấn đề). 
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- Nhóm các phương pháp dạy học trực quan, là phương pháp dạy học mà giáo 

viên huy động các giác quan của người học tham gia vào quá trình học tập, làm cho 

việc nhận thức trở nên cụ thể, dễ dàng và chính xác hơn. Nhóm này bao gồm các 

phương pháp: phương pháp minh họa – bằng hình ảnh, clip quay, số liệu,  các bảng 

thống kê, những tình huống, sự kiện pháp lý có liên quan; phương pháp quan sát thực 

tế; phương pháp dạy học có sử dụng phương tiện hiện đại (máy tính, projector). 

Tóm lại, có nhiều phương pháp để giáo viên thực hiện nhằm chuyển tải nội 

dung giáo dục pháp luật và tạo cảm hứng học tập cho sinh viên. Trong một nội dung 

giảng dạy, giáo viên thường kết hợp nhiều phương pháp phù hợp với nội dung và mục 

tiêu của bài, với đối tượng học, thời lượng . . để tạo hiệu quả cao nhất cho cả người dạy 

và người học. 

Phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên  trường cao đẳng phải phù hợp 

với đặc điểm tâm sinh lý, với điều kiện sống, học tập, giao tiếp xã hội của các em. 

Sinh viên ở các trường cao đẳng, xuất phát gia đình của các em đa phần là gia 

đình lao động, điều kiện kinh tế khó khăn nên thiếu quan tâm đến việc học và các mối 

quan hệ xã hội của con cái. Hệ lụy là những em này không có điều kiện thuận lợi trong 

học tập, ý thức học tập cũng chưa được tốt, ứng xử kém, độ tuổi non nớt nên  nhận 

thức còn nhiều hạn chế, khả năng tiếp thu và giải quyết vấn đề chưa nhanh nhạy. 

Phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng phải linh hoạt, không 

đi vào phân tích các khái niệm lý luận hay phân tích nội dung các điều luật mà cần phải 

giải thích ngắn gọn, đơn giản, kết hợp với việc đưa ra những tình huống thực tế để giúp 

các em dễ tiếp cận được vấn đề cũng như dễ khắc sâu kiến thức. Giảng viên thường 

hướng các em vào phương pháp tự học  và phương pháp cho các em làm việc nhóm 

nhiều hơn, phương pháp này giúp các em dễ dàng hơn trong việc hiểu sâu kiến thức vì 

ở mỗi nhóm sẽ có những em khá giỏi hơn hỗ trợ. 

Ngoài những phương pháp trên, giáo viên phải kết hợp với phương pháp 

khuyên giải khi giáo dục pháp luật cho người học. Phương pháp này đòi hỏi chủ thể 
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giáo dục phải hiểu thật rõ đối tượng của mình, xem các em đang cần uốn nắn, hỗ trợ 

những gì. Với phương pháp khuyên giải, giáo viên thật sự trở thành những người gần 

gũi với các em, giáo viên lắng nghe học sinh rồi chia sẻ để cuối cùng là cảm hóa các 

em qua những tình huống pháp luật có liên quan, qua những quy định pháp luật, những 

chuẩn mực đạo đức để hướng các em thành người tốt. Phương pháp này thường được 

dùng với đối tượng người học là học sinh trung cấp với đặc điểm còn non nớt về nhận 

thức, hành động thiếu suy nghĩ, dễ bị lôi cuốn bởi những thành phần xấu trong xã hội 

dẫn đến ứng xử chưa tốt và thậm chí là thực hiện hành vi tiêu cực. Có thể nói rằng 

trong giáo dục pháp luật cho sinh viên cao đẳng phải kết hợp với cả giáo dục đạo đức, 

giáo dục kỹ năng sống. 

1.3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên   

 1.3.1. Yếu tố pháp luật 

Các chính sách, pháp luật về giáo dục vừa là cơ sở pháp lý vừa là một yếu tố 

thúc đẩy hoạt động giáo dục pháp luật nói chung  và giáo dục pháp luật cho học sinh – 

sinh viên trong các trường cao đẳng nói riêng. Pháp luật về giáo dục phát triển sẽ  tạo 

những điều kiện thuận lợi để xây dựng nguồn nhân lực có năng lực, vững kiến thức 

chuyên môn, có lòng yêu nghề để gắn bó lâu dài với công tác giáo dục pháp luật; khắc 

phục những bất cập trong giáo dục pháp luật; huy động được sức mạnh của toàn xã hội 

vào công tác này. Có như vậy giáo dục pháp luật mới đạt được kết quả khả quan hơn. 

 1.3.2. Yếu tố tổ chức quản lý hoạt động giáo dục 

Vai trò của tổ chức quản lý hoạt động giáo dục được coi trọng hơn với mục tiêu 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt trong việc thu thập, cung cấp thông tin 

phục vụ cho quá trình lập kế hoạch, xây dựng chính sách, theo dõi và đánh giá hoạt 

động giáo dục. Làm tốt công tác quản lý giáo dục sẽ góp phần nâng cao toàn bô hệ 

thống giáo dục hiện nay. Đảng và nhà nước cần phải có những chính sách giáo dục phù 

hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học. Có như vậy thì hệ thống giáo dục của nước 

ta mới có thể phát triển hơn nữa. 
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1.3.3. Yếu tố nguồn lực  

1.3.3.1. Nguồn nhân lực 

Cần nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường cao 

đẳng không chuyên luật.  Giáo viên giảng dạy pháp luật cần phải được đào tạo tốt cả về 

kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy, đảm bảo tài liệu, trang thiết bị, cơ sở 

vật chất và kinh phí phục vụ công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao 

đẳng. 

Hoàn thiện tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật chuyên trách; 

tạo điều kiện để giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy pháp luật: 

Song song với việc tuyển dụng và đào tạo, nhà trường cần có chính sách đãi ngộ hợp lý 

đối với đội ngũ giảng viên, cơ chế tài chính cho giảng viên tham gia hướng dẫn sinh 

viên đi thực tế, khuyến khích các giảng viên pháp luật tham gia nghiên cứu khoa học 

và đổi mới phương pháp, tăng cường tinh thần trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho sinh viên và cộng đồng. 

1.3.3.2.  ơ sở vật   ất   ỹ t uật 

Chất lượng trong giáo dục sinh viên luôn là mối quan tâm hàng đầu của các 

trường cao đẳng . Việc nâng cao chất lượng giáo dục cao đẳng và tìm ra biện pháp tối 

ưu để duy trì lợi thế cạnh tranh của mỗi trường cao đẳng được xem là nhiệm vụ quan 

trọng nhất của bất kỳ cơ sở đào tạo nào. Ngày càng có nhiều trường cao đẳng ra đời, 

điều này đồng nghĩa với sự cạnh tranh giữa các trường cao đẳng ngày càng gay gắt. Để 

thu hút sinh viên và đưa ra chiến lược phát triển bền vững, các nhà lãnh đạo trường cao 

đẳng cũng cần thực sự lắng nghe tiếng nói của sinh viên, cần khảo sát cảm nhận của 

sinh viên về dịch vụ đào tạo mà nhà trường đang cung cấp xem sinh viên đánh giá như 

thế nào về giá trị thực tế mà họ nhận được trong quá trình học tập tại trường cao đẳng. 

Ngày nay, các trường cao đẳng coi sinh viên như là khách hàng, là đối tượng cần được 

cung cấp một loại hình dịch vụ đặc biệt, đó là dịch vụ đào tạo.  
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1.3.4. Yếu tố văn hóa – xã hội 

Những yếu tố văn hóa – xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến khuynh hướng phát 

triển của giáo dục. Nhà nước khi ban hành những chính sách, cơ chế cho ngành giáo 

dục thường theo tiêu chí xây dựng xã hội phát triển "công bằng, dân chủ, văn minh", 

nghĩa là mong muốn tất cả những cư dân ở những vùng miền, sắc tộc khác nhau có 

điều kiện phát triển giáo dục như nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chính sách ưu đãi 

về kinh tế cũng không làm cho chất lượng chuyển biến nhiều.  

Do đó, nhìn giáo dục dưới góc độ văn hóa sẽ giúp các nhà quản lý giáo dục và 

quản lý kinh tế xã hội có cơ sở hơn khi đưa ra những chính sách, những định hướng. 

Văn hóa là yếu tố mang tính tự nhiên, phát triển cùng với cộng đồng. Không ai có thể 

tự mình tạo ra văn hóa hoặc thay đổi nó. Chúng ta chỉ có thể sống trong môi trường 

văn hóa và vận dụng nó để phát triển. Do đó, để chủ trương của Đảng thực sự đi vào 

cuộc sống và hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, thiết nghĩ, việc tổ chức thực hiện cần hết 

sức coi trọng thực tế, trong đó có đặc điểm văn hóa vùng. 

 

 

Kết luận chƣơng 1 

Quan niệm về giáo dục pháp luật đã được thể hiện nhiều trong các giáo trình, 

tài liệu khoa học về pháp luật ở nước ta. Theo đó, giáo dục pháp luật được hiểu một 

cách chung nhất như sau: Giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tổ chức, 

có chủ định của chủ thể giáo dục  tác động lên đối tượng giáo dục một cách có hệ 

thống và thường xuyên, nhằm mục đích hình thành  ở họ tri thức pháp luật, tình cảm 

pháp lý và hành vi phù hợp với đòi hỏi của pháp luật hiện hành. 

Khái niệm giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường cao đẳng cũng giống 

như khái niệm giáo dục pháp luật nêu trên nhưng có phần cụ thể hơn, đó là hoạt động 

có định hướng, có tổ chức, có chủ định của nhà trường tác động lên đối tượng giáo dục 

là sinh viên, học sinh nhằm trang bị cho sinh viên, học sinh những kiến thức cơ bản về 
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nhà nước và pháp luật cũng như kiến thức pháp luật có liên quan đến chuyên ngành. 

Qua đó giúp người học biết điều chỉnh hành vi của mình trong cuộc sống, học tập và 

lao động  theo đúng khuôn mẫu của pháp luật. 

Theo cách hiểu phổ biến và cũng theo từ điển tiếng việt,sinh viên là những 

người học ở bậc đại học, còn theo Luật Giáo dục đại học năm 2012 của nước ta “Sinh 

viên là người đang học tại các trường cao đẳng, trường đại học”. Như vậy khái niệm 

sinh viên đã được hiểu theo nghĩa rộng hơn. 

Nội dung giáo dục pháp luật cho sinh viên không phải được xây dựng cố định 

mà phải  được cập nhật hoặc được thay đổi cho phù hợp với thực tiễn của xã hội và 

thực tiễn của pháp luật.  Vì vậy, người dạy phải luôn cập nhật những vấn đề mới, 

những thay đổi trong xã hội, trong các chủ trương, chính sách của nhà nước, những 

thay đổi  của pháp luật, những nhu cầu của xã hội đối với người lao động để xây dựng, 

điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù hợp, giúp người học cập nhật được kiến thức và 

có khả năng ứng dụng kiến thức tốt vào cuộc sống. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG 

CAO ĐẲNG TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG 

2.1. Những yếu tố tác động trực tiếp đến giáo dục pháp luật cho sinh viên các 

trƣờng cao đẳng tại tỉnh Bình Dƣơng 

 2.1.1. Khái quát về các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương 

Hiện nay trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát triển cả về số 

lượng trường lẫn quy mô đào tạo, mở ra nhiều ngành học đáp ứng với nhu cầu của xã 

hội, cung cấp nguồn nhân lực phong phú cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực. 

Các trường cao đẳng được chia thành hai nhóm: Thuộc khối công lập và thuộc khối 

dân lập. 

2.1.1.1     trường thuộc kh i công lập 

Trường cao đẳng công lập hiện chiếm 71,5 % trong tổng số các trường cao 

đẳng tại tỉnh Bình Dương hiện nay. Về ngành nghề đào tạo phải thừa nhận rằng đa 

dạng, người học rất thuận lợi chọn lựa cơ sở giáo dục cũng như loại hình đào tạo phù 

hợp với điều kiện của mình. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có các trường cao đẳng thuộc khối 

công lập sau: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore; Trường Cao đẳng nghề 

Công nghệ và Nông lâm Nam bộ; Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Thiết bị Y tế Bình 

Dương; Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương; Trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Phân 

hiệu phía nam. Các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng. 

2.1.1.2     trường thuộc kh i dân lập 

So với trường công lập, số lượng trường cao đẳng dân lập ít hơn, chiếm 28,5% 

trong tổng số trường cao đẩng ở tỉnh Bình Dương. Trường cao đẳng dân lập cũng có 

các bậc đào tạo và ngành nghề phong phú. Trường Cao đẳng dân lập trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương bao gồm: Trường Cao đẳng nghề Đồng An;  Trường Cao đẳng nghề Kỹ 

thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng. 
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2.1.2. Đặc thù đối tượng sinh viên trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình 

Dương 

Sinh viên theo học tại các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương một 

phần là người Bình Dương, đa số còn lại là các em từ những tỉnh, thành khác vào Bình 

Dương học. Sinh viên Bình Dương là những người năng động, sáng tạo. Chính sinh 

viên là những người tiên phong trong công cuộc cải cách, đổi mới kinh tế, giáo dục, . . . 

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào Tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội kết hợp với 

Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức cuộc thi “tay nghề trẻ” đã thu hút được nhiều sinh viên 

trong toàn tỉnh tham gia, các em đã sáng tạo ra những phát minh, sáng chế theo kiến 

thức, kinh nghiệm đã được học ở trường tạo ra những sản phẩm có giá trị ứng dụng 

trong cuộc sống. Sinh viên là đội ngũ có mặt trong mọi đời sống, lĩnh vực xã hội. Các 

em không ngừng tự học hỏi nâng cao kiến thức cho bản thân. Trong học tập, ngoài việc 

lắng nghe giáo viên giảng dạy trên lớp thì các em còn tự trao đổi phương pháp học tập, 

chủ động trong việc học, tự mình đọc sách, nghiên cứu thông tin. Phần lớn sinh viên tự 

thích nghi với môi trường sống, tham gia các hoạt động của trường, các hoạt động xã 

hội như: các câu lạc bộ đội, nhóm, tham gia chương trình hè tình nguyện, câu lạc bộ 

giúp nhau cùng học tốt, . . . 

Sinh viên ở mỗi một lứa tuổi khác nhau đều có những đặc điểm tâm lý nổi bật, 

chịu sự chi phối của hoạt động chủ đạo. Ở đây, chúng tôi quan tâm đến sinh viên, 

những người có hoạt động chủ đạo là học tập để tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo 

nghề nghiệp ở các trường cao đẳng, đại học. Một trong những đặc điểm tâm lý quan 

trọng nhất ở lứa tuổi thanh niên - sinh viên là sự phát triển tự ý thức. Nhờ có tự ý thức 

phát triển, sinh viên có những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh giá bản thân để chủ 

động điều chỉnh sự phát triển bản thân theo hướng phù hợp với xu thế xã hội. Chẳng 

hạn sinh viên đang học ở các trường cao đẳng, đại học sư phạm, họ nhận thức rõ ràng 

về những năng lực, phẩm chất của mình, mức độ phù hợp của những đặc điểm đó với 

yêu cầu của nghề nghiệp, qua đó sinh viên sẽ xác định rõ ràng mục tiêu học tập, rèn 
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luyện và thể hiện bằng hành động học tập hàng ngày trong giờ lên lớp, thực tập nghề 

hay nghiên cứu khoa học. Nhờ khả năng tự đánh giá phát triển mà sinh viên có thể nhìn 

nhận, xem xét năng lực học tập của mình, kết quả học tập cao hay thấp phụ thuộc vào ý 

thức, thái độ, vào phương pháp học tập của các em. 

Ở sinh viên đã bước đầu hình thành thế giới quan để nhìn nhận, đánh giá vấn 

đề cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên là những trí thức tương lai, ở các 

em sớm nảy sinh nhu cầu, khát vọng thành đạt. Học tập ở đại học là cơ hội tốt để sinh 

viên được trải nghiệm bản thân, vì thế, sinh viên rất thích khám phá, tìm tòi cái mới, 

đồng thời, họ thích bộc lộ những thế mạnh của bản thân, thích học hỏi, trau dồi, trang 

bị vốn sống, hiểu biết cho mình, dám đối mặt với thử thách để khẳng định mình. 

Một đặc điểm tâm lý nổi bật nữa ở lứa tuổi này là tình cảm ổn định của sinh 

viên, trong đó phải đề cập đến tình cảm nghề nghiệp - một động lực giúp họ học tập 

một cách chăm chỉ, sáng tạo, khi họ thực sự yêu thích và đam mê với nghề lựa chọn. 

Sinh viên là lứa tuổi đạt đến độ phát triển sung mãn của đời người. Họ là lớp 

người giàu nghị lực, giàu ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, do quy luật phát triển không 

đồng đều về mặt tâm lý, do những điều kiện, hoàn cảnh sống và cách thức giáo dục 

khác nhau, không phải bất cứ sinh viên nào cũng được phát triển tối ưu, độ chín muồi 

trong suy nghĩ và hành động còn hạn chế. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tính tích 

cực hoạt động của bản thân mỗi sinh viên. Bên cạnh đó, sự quan tâm đúng mực của gia 

đình, phương pháp giáo dục phù hợp từ nhà trường sẽ góp phần phát huy ưu điểm và 

khắc phục những hạn chế về mặt tâm lý của sinh viên. 

2.1.3. Các đặc thù về kinh tế, xã hội, văn hóa và công tác quản lý giáo dục 

tại tỉnh Bình Dương   

Để thực hiện một cách hiệu quả hoạt động quản lý xã hội, một điều tất yếu là 

Nhà nước phải ban hành các quy định pháp luật phù hợp với nhu cầu quản lý kinh tế xã 

hội của đất nước. Những vấn đề cần phải chú trọng trong quá trình xây dựng pháp luật 

đó là vấn đề xây dựng đồng bộ các loại thị trường trong xã hội hiện nay nhằm mục đích 
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cuối cùng là đưa ra các loại quy phạm pháp luật phù hợp với nhu cầu, sự phát triển 

cũng như các quy luật khách quan của xã hội đặc biệt là các quy luật phát triển kinh tế 

- xã hội. 

Pháp luật muốn phát huy hiệu quả trên thực tế thì cần phản ánh đúng trình độ 

phát triển kinh tế - xã hội hay nói cách khác pháp luật phải chứa đựng nội dung phù 

hợp với nhu cầu quản lí kinh tế xã hội cũng như thực tiễn. Sự không phù hợp của pháp 

luật sẽ làm cho pháp luật không có tính khả thi, khó thực hiện trong thực tế.  

Chính vì lí do trên, nhu cầu quản lí kinh tế - xã hội cũng là một trong những 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật, một trong những cơ sở để xây 

dựng, ban hành pháp luật. 

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 

-2020 nêu rõ: 

Sau 30 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sau gần 19 

năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã phát huy truyền thống cách 

mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa 

tỉnh nhà phát triển nhanh về mọi mặt, thuộc nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước 

trong sự nghiệp đổi mới. 

Tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát triển 

năng động, ở bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế hàng đầu của 

đất nước, Bình Dương đến nay đã cơ bản hoàn thành một tỉnh công nghiệp, có nhiều 

tiềm năng và thuận lợi lớn để tiếp tục phát triển nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách 

thức lớn, nhất là thách thức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đảng bộ tỉnh 

cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các định hướng của Trung ương phù hợp 

với điều kiện tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát 

triển các ngành, lĩnh vực, hệ thống cơ sở hạ tầng, đô thị. Quy hoạch phát triển của Bình 

Dương phải gắn kết chặt chẽ với phát triển chung của vùng, tạo sự liên kết vùng, nhất 

là trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành, các lĩnh vực, bảo vệ 
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môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tiềm năng khoa học và công nghệ; 

Đảng bộ cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để phát triển nhanh và bền vững, 

xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại. 

2.2. Thực trạng giáo dục pháp luật cho sinh viên các trƣờng cao đẳng tại tỉnh 

Bình Dƣơng 

Khi nói về thực trạng giáo dục pháp luật, có nghĩa là bao hàm nhiều vấn đề có 

liên quan. Trong phạm vi luận văn này, tác giả luận văn nêu ra những vấn đề chính có 

liên quan đến giáo dục pháp luật tại các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương hiện nay. 

2.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao 

đẳng tại tỉnh Bình Dương 

Mục tiêu cơ bản của giáo dục pháp luật trước hết là nhằm hình thành ý thức 

pháp luật ở mỗi thành viên xã hội. Ý thức pháp luật là một trong những hình thái ý 

thức xã hội được hình thành và phát triển trong mối quan hệ với kết quả công tác tuyên 

truyền giáo dục pháp luật. Hình thái ý thức này tồn tại ở bất cứ hình thái xã hội nào khi 

pháp luật xuất hiện với tư cách là một vũ khí để bảo vệ quyền lợi của giai cấp nắm 

quyền lãnh đạo xã hội 

Giáo dục pháp luật phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện 

nền giáo dục và đào tạo, chuyển đổi quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức 

sang phát triển toàn diện nhằm hình thành phẩm chất đạo đức nhân văn và năng lực 

nhận thức, kỹ năng thực hành cho người học. 

Giáo dục pháp luật trong nhà trường phải đảm bảo nguyên lý  học đi đôi với 

hành, ứng dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống, giáo dục kỹ năng phòng tránh vi 

phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, kỹ năng chấp hành, sử dụng pháp luật, xây dựng tính 

tích cực pháp lý của công dân. 

Giáo dục pháp luật trong nhà trường phải đảm bảo tính hệ thống, thường 

xuyên, liên tục, có trọng tâm; theo nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp với 
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đối tượng học sinh, sinh viên, đảm bảo sự thống nhất cả ba mục đích “ba trong một” – 

mục đích nhận thức, mục đích cảm xúc, mục đích hành vi phù hợp pháp luật. 

Xây dựng và đảm bảo thực hiện mô hình kết hợp giữa nhà trường, gia đình và 

cộng đồng, xã hội trong hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Cần lồng 

ghép hợp lý nội dung giáo dục pháp luật vào hoạt động của các tổ chức đoàn, hội. Tạo 

lập diễn đàn giao lưu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thu hút học sinh, sinh viên vào 

các hoạt động tìm hiểu pháp luật, hoạt động cộng đồng. Kết hợp, lồng ghép giáo dục 

pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục quyền con người, giáo dục kỹ năng sống. 

Giáo dục pháp luật trong nhà trường phải đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục 

toàn diện, đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tính cách, thực tiễn cuộc sống 

của học sinh, sinh viên và thực tiễn xã hội, thu hút sự tham gia của họ vào các hoạt 

động thực tiễn. 

Giáo dục pháp luật trong nhà trường phải đảm bảo cung cấp thông tin thực tiễn 

pháp luật –xã hội, hình thành kỹ năng vận dụng các tri thức kiến thức pháp luật vào 

cuộc sống. 

Giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận 

của các chủ thể giáo dục pháp luật và học sinh, sinh viên, lấy người học làm trung tâm, 

thu hút sự tham gia tích cực của người học vào quá trình học tập, tìm hiểu và thực hành 

pháp luật. 

2.2.2. Chủ thể giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng tại tỉnh 

Bình Dương 

2.2.2.1. Thực trạ   độ        m      t     ảng dạy 

Trong những năm qua, tiêu chuẩn chọn giáo viên làm công tác giảng dạy đã trở 

nên khắt khe hơn. Tiêu chuẩn chung của các trường cao đẳng trong tỉnh Bình Dương 

đặt ra là người tuyển dụng phải có trình độ cử nhân luật hoặc đang theo học chương 

trình thạc sĩ luật trở lên. Ứng viên sau đó phải trải qua quá trình tập sự một năm, nếu 

đạt yêu cầu mới được nhận vào chính thức. Như vậy, các trường đã có yêu cầu cao hơn 
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nhiều về năng lực của giáo viên giảng dạy môn pháp luật. Trong quá trình giảng dạy, 

nhà trường tổ chức những buổi dự giảng giáo viên, khảo sát sự hài lòng của người học 

đối với giáo viên qua nhiều tiêu chí cũng như kiến nghị của mình về giáo viên đứng 

lớp. Nhà trường còn khảo sát đánh giá về mặt khả năng và tác phong sư phạm cũng 

như kiến thức chuyên môn. Sau khảo sát, đối với những giáo viên còn có các mặt hạn 

chế nhà trường yêu cầu giáo viên phải đề xuất phương hướng khắc phục bằng văn bản 

cụ thể. Nhờ vậy, giáo viên luôn phải cố gắng hoàn thiện mình để nâng cao nghiệp vụ, 

hoàn thiện các kỹ năng của người giáo viên, đáp ứng yêu cầu của nhà trường và sự hài 

lòng của người học. Ở các trường cao đẳng trong tỉnh Bình Dương có tổ chức hội thi 

giáo viên giỏi cấp cơ sở và cấp tỉnh, tất cả các giáo viên điều phải tham gia hội giảng 

giáo viên giỏi ở cơ sở. Qua hoạt động này giáo viên có cơ hội nghiên cứu, tìm tòi thêm 

những phương pháp, hoạt động thực hiện giảng dạy mới cũng như kỹ năng sử dụng 

phương tiện hỗ trợ giảng dạy 

Như vậy, qua phần nội dung trên chúng ta thấy rằng giáo viên có rất nhiều hoạt 

động phải thực hiện ngoài giờ lên lớp và cũng chính nhờ vào các hoạt động này năng 

lực và chuyên môn của giáo viên được nâng lên rất nhiều. 

Bên cạnh những mặt đạt được như trên thì đội ngũ giáo viên trong các trường 

cao đẳng tại tỉnh Bình Dương cũng còn nhiều hạn chế, được thể hiện qua kết quả khảo 

sát do tác giả thực hiện: 

Bảng 2.1: Giáo viên giảng dạy tại các trường cao đẳng  tỉnh Bình Dương. 

TT Nội Dung Số Giáo viên Tỷ lệ (%) 

1 Giáo viên chính 14 82,3% 

2 Giáo viên dạy chéo môn 11 64,7% 

3 Giáo viên thỉnh giảng 3 17,6% 

4 Giáo viên có trình độ sau đại học trở lên 5 29,4% 

5 Giáo viên chính có công việc làm thêm 10 58,8% 
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 Tổng số giáo viên được khảo sát 17  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Trước tiên mặt bằng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, được đào tạo vào những 

thời điểm khác nhau, mô hình đào tạo cũng khác nên năng lực thực tế của giáo viên 

cũng có sự khác nhau cơ bản. Giáo viên được đào tạo chính quy cũng vẫn còn thiếu. 

Nhiều giáo viên đã có thâm niên trong nghề nhưng không còn nguyện vọng học tập 

nâng cao chuyên môn. Thứ hai, lượng công việc của giáo viên rất nhiều trong khi tiền 

lương và chính sách ưu đãi,trợ cấp cho giáo viên chưa tương xứng nên khó giữ chân 

những giáo viên trẻ, có năng lực và học vị cao bám trụ lại trường, trong khi tuyển 

những giáo viên có học vị, năng lực vào trường là rất khó. Thực trạng khác đó là tuyển 

sinh hàng năm số lượng học sinh, sinh viên đầu vào không đồng đều. Do số lượng học 

sinh, sinh viên không ổn định nên tâm lý lãnh đạo các trường không tuyển dụng hoặc 

tuyển dụng ít giáo viên, giải pháp tạp thời là sử dụng giáo viên thỉnh giảng bên ngoài 

hoặc giáo viên trái chuyên môn trong cùng khoa giảng dạy.  

2.2.2.2. Thực trạ   độ      quản lý giáo dục pháp luật  

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên, 

phổ biến quy định mới trong giáo dục pháp luật, những nội dung cần phổ biến, giảng 

dạy cho học sinh, sinh viên cũng như giới thiệu những tiết mẫu do giáo viên có kinh 

nghiệm hoặc đạt giải trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp quốc gia để tất cả các giáo viên 

tham dự có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Trong các đợt tập huấn, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cũng mời các báo cáo viên tham gia các chương trình bồi dưỡng cho giáo 

viên. Ở cấp địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức những buổi tập huấn, 

truyền đạt thông tin về các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và cán 

bộ làm công tác này. Bên cạnh đó, giáo viên còn có hoạt động tổ chức hội thảo cấp 

khoa và cấp trường với những chuyên đề liên quan đến pháp luật. Nhà trường cũng yêu 

cầu giáo viên phải có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cũng như học tập nâng cao nghề 

nghiệp vào mỗi đầu năm học. 
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2.2.3. Nội dung, chương trình giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường 

cao đẳng tại tỉnh Bình Dương 

2.2.3.1. Nội dung giáo dục pháp luật   o s    v ê      trườ    ao đẳng tại tỉnh 

 ì    ươ   

Về nội dung môn học pháp luật dành cho học sinh hệ trung cấp, các trường đều 

bám sát theo chương trình môn học pháp luật dành cho đào tạo trung cấp chuyên 

nghiệp (Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT). Theo đó, học sinh được học 

các nội dung chính về Nhà nước và pháp luật và các ngành luật cơ bản. Nhờ đó các em 

nắm được một số kiến thức pháp luật cần thiết ứng dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, có 

một thực tế là nội dung chương trình dàn trải, nặng về phổ biến các quy định của pháp 

luật, chưa chú trọng đến việc hướng người học rèn luyện kỹ năng ứng xử , kỹ năng vận 

dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đối với nội dung giáo dục pháp luật 

cho sinh viên cao đẳng thì không có quy định cụ thể như nội dung được quy định trong 

chương trình môn học dùng cho trình độ trung cấp chuyên nghiệp, nên các trường tự 

xây dựng nội dung giáo dục pháp luật. Về giáo trình pháp luật đại cương, trong những 

năm gần đây ở các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương đa số sử dụng giáo trình biên 

soạn cho hệ cao đẳng và đại học, chưa có giáo trình chung thống nhất dùng chung cho 

trường cao đẳng. 

Tháng 08/2014, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu giáo trình pháp luật đại 

cương dùng chung cho các trường không chuyên và đề nghị các trường tham khảo 

phục vụ công tác đào tạo, cũng là thời điểm các trường chuẩn bị bước vào năm học 

mới, việc sử dụng ngay giáo trình mới là điều chưa thể được, cần phải có quá trình 

chuẩn bị và thực hiện những thay đổi cần thiết để thay thế giáo trình đang sử dụng. 

Muốn thay đổi giáo trình phải thay đổi cả đề cương chi tiết môn học, tài liệu học tập, 

rồi cả ngân hành câu hỏi dùng đánh giá học tập. Đó là một sự thay đổi lớn, cần phải có 

thời gian và quy trình thực hiện cụ thể. 
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Để có cơ sở đầy đủ cho việc đánh giá nội dung giáo dục pháp luật tại các 

trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương, tác giả luận văn tiến hành khảo sát những yếu tố 

có liên quan đến nội dung giáo dục pháp luật như sau: 

Bảng 2.2: Nội dung giáo dục pháp luật 

T

TT 
Nội dung Số trƣờng Tỷ lệ (%) 

1

1 
Giáo trình dùng chung 0 0% 

2

2 
Giáo trình được biên soạn riêng 14 100% 

3

3 

Kiến thức pháp luật liên quan đến ngành, nghề đào 

tạo được đưa vào nội dung môn học pháp luật đại 

cương. 

4 57,1% 

4

4 
Tài liệu hướng dẫn học tập 0 0% 

 Tổng số trường được khảo sát 7  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Qua kết quả trên, chúng ta thấy rằng trong số 07 trường được khảo sát thì tất cả 

7 trường đều sử dụng tài liệu riêng do các trường tự biên soạn dựa vào giáo trình pháp 

luật đại cương dùng cho hệ đại học, theo hướng làm gọn nhẹ nội dung nhưng vẫn đảm 

bảo các nội dung chính cần thiết cho người học. Mặc dù có giáo trình riêng nhưng nội 

dung về pháp luật chuyên ngành theo quy định tại Điều 24, Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật vẫn chưa được đưa vào giáo trình mà chủ yếu là giáo trình được soạn để 

dùng chung cho người học của các ngành nghề khác nhau, vì vậy tính thiết thực của 

nội dung giáo dục pháp luật bị giảm đi là điều tất yếu. 

2.2.3.2.  ươ   trì      o dục pháp luật   o s    v ê      trườ    ao đẳng tại 

tỉ    ì    ươ   



39 
 

Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ cao đẳng bao gồm 

những kiến thức cơ bản về các vấn đề: Nhà nước và pháp  luật; thực hiện pháp luật; vi 

phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Một số ngành luật cơ bản: Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Lao động, Luật Dân sự, 

Luật Hình sự,  Pháp luật tố tụng, Pháp luật về phòng chống tham nhũng và một số 

chuyên đề tự chọn. Qua đó chúng ta thấy rằng lượng kiến thức pháp luật cần dạy và 

học rất nhiều, trong khi đó số tiết quy định là 30 tiết.  

 Mặc dù vậy, tất cả các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương đều đưa đầy đủ 

nội dung về Nhà nước và pháp luật vào chương trình như Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định tại Điều 24, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Tuy vậy, giáo trình còn 

lạc hậu chậm đổi mới chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, cũng như 

chưa cập nhật những quy định mới từ pháp luật. Nội dung chương trình giáo dục pháp 

luật chính khóa cũng giống như đối với nội dung môn pháp luật trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp, còn dàn trải, nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn và chưa phù hợp với 

ngành đào tạo. 

2.2.4. Hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường 

cao đẳng tại tỉnh Bình Dương 

2.2.4.1. Hình thức giáo dục pháp luật   o s    v ê      trườ    ao đẳng tại tỉnh 

 ì    ươ   

Để hoàn thiện quá trình giáo dục, thời gian qua các trường cao đẳng ở tỉnh 

Bình Dương đã từng bước thực hiện các đổi mới, trong đó hình thức và phương pháp 

giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa. Những thay đổi này thực 

sự đã đóng góp lớn vào quá trình giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, làm thay 

đổi theo hướng đa dạng hóa và chuyển dần từ truyền thụ một chiều theo kiểu học 

truyền thống sang hướng tích cực hóa người học. 

Ở các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương, hình thức giáo dục pháp luật cũng 

gồm hai hình thức là giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và giáo dục 
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thông qua chương trình ngoại khóa. Trong hai hình thức này thì giáo dục pháp luật 

chính khóa vẫn là hình thức chủ đạo và quan trọng nhất. Theo tình hình chung từ trước 

đến nay thì giáo dục pháp luật chính khóa được chú trọng nhiều hơn, được ưu tiên hơn, 

có thời lượng nhiều hơn để giáo viên và người học thực hiện việc giảng dạy và học tập, 

có quy định rõ về nội dung, giáo viên thì phải có lịch giảng dạy cụ thể, phải có phương 

pháp đánh giá được công bố rõ cho người học vào đầu môn học và việc quá trình giảng 

dạy, học tập môn học còn được sự hỗ trợ, phối hợp của nhiều cá nhân, phòng ban, đơn 

vị trong nhà trường như: Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí đảm bảo chất 

lượng, Phòng Công tác học sinh – sinh viên. Do kết quả học tập phải được thể hiện 

bằng những điểm số rõ ràng, cụ thể và hình thức học tập chính khóa là bắt buộc đối với 

người học nên người học phải đầu tư thời gian và công sức trong học tập. Bởi những lý 

do trên mà cho đến nay xét về hiệu quả thì hình thức giáo dục pháp luật chính khóa vẫn 

đạt hơn nhiều so với hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa. 

2.2.4.2.   ươ   p  p    o dục pháp luật   o s    v ê      trườ    ao đẳng tại 

tỉ    ì    ươ   

Về phương pháp giáo dục pháp luật thì mặc dù phương pháp giảng dạy pháp 

luật trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã có những 

thay đổi. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. 

Phương pháp thuyết trình, truyền thụ một chiều, thụ động theo kiểu dạy học truyền 

thống vẫn còn được sử dụng nhiều. Phương pháp tương tác hai chiều kiểu thảo luận 

nhóm,  tranh luận, giải quyết tình huống pháp luật thực tế hay những hoạt động như 

sắm vai,  câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề, tổ chức các trò chơi, . .  còn ít được vận dụng. 

Nhìn chung nội dung, hình thức và phương pháp đa dạng vẫn đang được giáo viên thực 

hiện. Tuy nhiên, giữa các yếu tố nội dung, hình thức và phương pháp lại chưa có sự 

phù hợp nên chưa phát huy được hết hiệu quả. Đa số giáo viên hiện nay vẫn còn nặng 

về dạy học chứ không phải là giáo dục pháp luật, có nghĩa là tuyên truyền, trình bày 

chi tiết, cặn kẽ giúp người học tiếp thu, nắm vững kiến thức pháp luật. Với cách này thì 
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giáo dục pháp luật chỉ đạt được mục tiêu nâng cao hiểu biết các nội dung về pháp luật  

nhưng lại chưa giáo dục được ý thức, thái độ, hành vi, kỹ năng, kỹ xảo  cho người học 

dẫn đến thực trạng vi phạm pháp luật của các em học sinh, sinh viên ngày càng gia 

tăng ngay cả khi chúng ta đang cố gắng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

  ươ   p  p đ         ọc tập: 

Trong lĩnh vực giáo dục, một quá trình đánh giá được thực thi nhằm chủ yếu 

đo mức đạt được các mục tiêu giáo dục. Mục tiêu mang đến cái đích trực tiếp cho quá 

trình giáo dục và cơ sở cho những quyết định cần thiết trong quá trình đó. 

Hiện nay, các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương cũng đã quan tâm nhiều 

đến phương thức đánh giá học tập của học sinh, sinh viên. Nhờ đổi mới phương thức 

đánh giá học tập mà nhà trường đã có thể đánh giá được mức độ hiệu quả của công tác 

giảng dạy và việc học tốt hay chưa tốt ở học sinh, sinh viên , trên cơ sở đó thực hiện 

những điều chỉnh cần thiết nhằm hướng quá trình dạy học và học đạt được hiệu quả 

cao hơn. Việc định hướng sẵn phương thức đánh giá cũng giúp cho người dạy và người 

học có kế hoạch làm việc chủ động hơn và đề ra phương hướng cho cả quá trình thực 

hiện giảng dạy, học tập môn học. 

Trước tiên, đánh giá thúc đẩy người học học tập, thông báo kịp thời cho người 

học biết tình hình học tập, nhận ra những nội dung nào chưa tốt cần phải học thêm, học 

lại để người học có hướng học tập tiếp theo. Đánh giá giúp người học có thói quen tự 

đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm để có bước tiến trong học tập. 

Đối với giáo viên, đánh giá giúp giáo viên thu thập thông tin từ người học, phát 

hiện thực trạng kết quả học tập cùng những nguyên nhân dẫn đến kết quả đó để giáo 

viên điều chỉnh, hướng dẫn người học tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động học tập. 

Đối với bậc trung cấp, trong chương trình môn học pháp luật (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

có quy định như sau: 
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 - Kiểm tra định kỳ: Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung và hình thức. 

 - Đánh giá kết thúc môn: thi theo kế hoạch. 

 - Hình thức ra đề: tự luận, trắc nghiệm, bài tập tình huống, . . . 

Quy định trên mang tính gợi mở. Từ sự gợi mở này các trường cao đẳng tại 

tỉnh Bình Dương hiện nay tự lựa chọn phương thức đánh giá và phương thức đánh giá 

thể hiện trong đề cương chi tiết môn học. Thực tế hiện nay tất cả các trường đều có sự 

đa dạng về phương thức đánh giá ở giai đoạn tính điểm quá trình, ở các hình thức như 

thuyết trình nhóm, tự luận, trắc nghiệm, kết hợp giữa tự kuận và trắc nghiệm, vấn đáp. 

Đối với đánh giá kết thúc môn học hiện nay tại các trướng cao đẳng, sau khi thực hiện 

khảo sát, tác giả luận văn thu được kết quả sau: 

Bảng 2.3 :           ết thúc môn 

TT Nội dung Số trƣờng Tỷ lệ (%) 

1 Có ngân hàng câu hỏi 4 57,1% 

2 Dùng phương thức tự luận 7 100% 

3 Dùng phương thức trắc nghiệm 0 0% 

4 Dùng phương thức kết hợp giữa tự luận và trắc 

nghiệm 
2 28,5% 

5 Phương thức vấn đáp 0 0% 

 Tổng số trường được khảo sát 7  

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả luận văn) 

Qua kết quả trên,chúng ta thấy rằng ngân hàng câu hỏi thi chưa được quan tâm 

đúng mức, chỉ có 4/7 trường, chiếm 57,1% trên tổng số trường. 

Môn học pháp luật có tính đặc trưng riêng, không mang tính tương đối ổn định 

như những môn học khác mà thường xuyên phải thay đổi, cập nhất nội dung, do pháp 

luật thường hay được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thay đổi của kinh tế 

xã hội. Việc chậm hiệu chỉnh ngân hàng câu hỏi ảnh hưởng đến nội dung đánh giá thi 
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cử và ảnh hưởng đến cả quá trình học tập, nghiên cứu của người học. Đối với phương 

thức đánh giá thi thì hiện nay đa số trường thực hiện phương thức tự luận. 

2.3. Đánh giá chung về giáo dục pháp luật cho sinh viên các trƣờng cao đẳng tại 

tỉnh Bình Dƣơng 

 2.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân 

 2.3.1.1. Ưu đ  m 

Chương trình giáo dục pháp luật chính khóa hiện nay, có học phần pháp luật 

đại cương hoặc các học phần liên quan đến pháp luật. Cùng với quá trình đổi mới giáo 

dục cao đẳng, thì hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật trong chương trình giáo 

dục chính khóa tại các trường cao đẳng trong thời gian qua đã có những thay đổi theo 

hướng đa dạng hóa và chuyển dần từ truyền thụ một chiều sang phát huy tính tích cực 

của sinh viên. Nhiều giảng viên đã đưa ra những tình huống cụ thể và sáng tạo những 

phương pháp mới nhằm tăng cường tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong học tập, 

tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật.  

Ngoài việc đưa nội dung giáo dục pháp luật vào chương trình chính khóa là hết 

sức khó khăn do phải đảm bảo chương trình, thời lượng, thì việc thực hiện giáo dục 

pháp luật thông qua chương trình giáo dục pháp luật ngoại khóa có vai trò rất quan 

trọng và rất cần thiết trong giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng. 

Chương trình giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa chủ yếu được 

thực hiện thông qua các hình thức thảo luận, tọa đàm về các nội dung, các đề tài pháp 

luật; tổ chức nghe, nói chuyện chuyên đề pháp luật, xem phim, xem tiểu phẩm; tổ chức 

đi thực tế, dự phiên tòa; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, thi văn nghệ với chủ đề pháp 

luật, tổ chức giao lưu giữa các trường, các khoa, các lớp; thành lập các câu lạc bộ pháp 

luật, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề pháp luật; tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật trong cộng đồng; tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích 

tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ pháp luật...  

2.3.1.2. Nguyên nhân của ưu đ  m 
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Để đạt được những kết quả như trên là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát 

của các cấp lãnh đạo, đội ngũ giáo viên không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên 

môn, cập nhật những quy định mới của pháp luật để truyền tải đến học sinh, sinh viên. 

Bên cạnh đó học sinh, sinh viên cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học 

môn pháp luật nên cũng đã hình thành ý thức tự giác trong việc học tập của mình. 

2.3.2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân 

2.3.1.1. Hạn chế  vướng m c 

Bên cạnh những mặt mạnh như trên, thì hình thức, phương pháp giáo dục pháp 

luật chính khóa trong các trường cao đẳng còn một số hạn chế như chưa phù hợp, chưa 

kết hợp hài hòa giữa trang bị kiến thức pháp luật với việc hình thành kỹ năng, hành vi 

và thói quen pháp luật cũng như kích thích hoạt động và điều chỉnh hành vi của sinh 

viên. Đặc biệt, còn thiếu phương thức hướng dẫn sinh viên rèn luyện, tu dưỡng nhân 

cách theo những chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Mặc dù, trong thời gian qua phương 

pháp giảng dạy pháp luật trong các trường đại học đã có những thay đổi, tuy nhiên, 

phương pháp giảng dạy tương tác hai chiều kiểu thảo luận, tranh luận nêu các tình 

huống pháp luật thực tế còn ít được vận dụng, chủ yếu vẫn là phương pháp thuyết 

trình, truyền thụ một chiều, thụ động. Một số giáo viên chưa tính đến các quy luật nhận 

thức và điều kiện phát triển của sinh viên trong hoạt động giáo dục, thiếu sự quan tâm 

đến đặc điểm tâm sinh lý của các em, nên chưa chú trọng đến giáo dục những chuẩn 

mực cần thiết và những kỹ năng quan trọng trong đời sống xã hội.  

Về đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật trong các trường cao đẳng, bên cạnh những 

mặt mạnh, thì vẫn còn thiếu về số lượng và chưa được chuẩn hóa về mặt chất lượng. 

Nhiều giáo viên giảng dạy pháp luật không được đào tạo đúng chuyên ngành. 

 Một hạn chế của sinh viên đó là sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ, hành động, 

đặc biệt, trong việc tiếp thu, học hỏi những cái mới.  

Lứa tuổi sinh viên có những nét tâm lý điển hình, đây là thế mạnh của họ so 

với các lứa tuổi khác như: tự ý thức cao, có tình cảm nghề nghiệp, có năng lực và tình 
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cảm trí tuệ phát triển (khao khát đi tìm cái mới, thích tìm tòi, khám phá), có nhu cầu, 

khát vọng thành đạt, nhiều mơ ước và thích trải nghiệm, dám đối mặt với thử thách. 

Song, do hạn chế của kinh nghiệm sống, sinh viên cũng có hạn chế trong việc chọn lọc, 

tiếp thu cái mới. Những yếu tố tâm lý này có tác động chi phối hoạt động học tập, rèn 

luyện và phấn đấu của sinh viên. 

2.3.1.2. Nguyên nhân của hạn chế  vướng m c 

Nội dung giáo dục pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của người học. 

Đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật chưa chuyên tâm vào việc giảng dạy, nguyên 

nhân là do chế độ dành cho người giảng dạy pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, 

giáo viên ngoài giờ lên lớp phải làm thêm bên ngoài nên không có thời gian đầu tư 

nhiều cho bài giảng, chậm cập nhật kiến thức. 

Một nguyên nhân nữa là đa số sinh viên cao đẳng chưa nhận thức đúng đắng 

tầm quan trọng của việc học môn pháp luật nên các em còn lơ là trong việc học môn 

này. 

Có thể nói, mặc dù các trường cao đẳng đã chú trọng đến việc giáo dục pháp 

luật ngoại khóa cho sinh viên, tuy nhiên thực tế việc sinh viên tham gia vào các hoạt 

động giáo dục pháp luật ngoại khóa còn hạn chế, do tâm lý sinh viên coi đây là hoạt 

động phụ, tham gia cũng được không tham gia cũng được, bên cạnh đó hình thức, nội 

dung còn đơn điệu thiếu hấp dẫn. 

Ngày nay, trong xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế, trong điều kiện phát triển 

công nghệ thông tin, nền văn hoá của chúng ta có nhiều điều kiện giao lưu, tiếp xúc với 

các nền văn hoá trên thế giới, kể cả văn hoá phương Đông và phương Tây. Việc học 

tập, tiếp thu những tinh hoa, văn hoá của các nền văn hoá khác là cần thiết. Tuy nhiên, 

do đặc điểm nhạy cảm, ham thích những điều mới lạ kết hợp với sự bồng bột, thiếu 

kinh nghiệm của thanh niên, do đó, sinh viên dễ dàng tiếp nhận cả những nét văn hoá 

không phù hợp với chuẩn mực xã hội, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và không có 

lợi cho bản thân họ. 
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Kết luận chƣơng 2 

 

Hiện nay, trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát triển cả về số 

lượng trường lẫn quy mô đào tạo, mở ra nhiều ngành học đáp ứng với nhu cầu của xã 

hội, cung cấp nguồn nhân lực phong phú cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực. 

Các trường cao đẳng được chia thành hai nhóm: thuộc khối công lập và thuộc khối dân 

lập. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương luôn xem công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật là một bộ phận quan trọng trong công cuộc giáo dục. Bên cạnh việc thực hiện 

tốt các hoạt động chuyên môn, từ năm 2011 cho đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bình Dương, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Sở Tư Pháp Bình Dương đã triển khai nhiều 

hoạt động ngoại khóa nổi bật như thực hiện bản tin pháp luật cho các trường; xây dựng 

tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện giáo dục pháp luật cho sinh viên các 

trường đại học nói chung và 07  trường cao đẳng nói riêng; Tổ chức các buổi tập huấn, 

tuyên truyền pháp luật. Việc phổ biến giáo dục pháp luật ở một số địa phương còn 

mang tính phong trào, chưa đi sâu vào những nội dung thiết thực mà thanh thiếu niên 

cần. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chậm đổi mới, chưa theo kịp tình hình. 

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật thiếu đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng, dẫn tới hiệu quả công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế.  
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Chƣơng 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT CHO SINH VIÊN TỪ THỰC TIỄN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG  

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

3.1. Quan điểm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên từ thực tiễn 

các trƣờng cao đẳng tỉnh Bình Dƣơng  

Thực tiễn cho thấy nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò và tầm 

quan trọng của công tác giáo dục pháp luật chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm, phối hợp 

giữa các ban, ngành, các đoàn thể. Hình thức giáo dục pháp luật còn đơn điệu, không 

hấp dẫn, đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật còn yếu, chính sách dành cho người 

làm công tác giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức cũng là nguyên nhân 

ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục pháp luật.  

Từ những hạn chế trên, các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, cơ quan quản lý giáo 

dục tỉnh Bình Dương cần củng cố và xây dựng những chính sách phù hợp để nâng cao 

hiệu quả giáo dục pháp luật. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên chúng ta cần tiến 

hành một số giải pháp sau: 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác 

giáo dục pháp luật. 

Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật - vai trò quyết 

định chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên Bình Dương. 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho phù hợp với 

đặc điểm của sinh viên Bình Dương. 

Cần nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong trường học, cần đổi mới nội 

dung, phương pháp dạy học và hình thức ngoại khóa pháp luật. 
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Phải thường xuyên hệ thống hoá pháp luật để phát hiện và loại bỏ những qui 

định pháp luật lạc hậu, trùng lắp, mâu thuẫn, kịp thời bổ sung những thiếu sót trong 

mặt bằng pháp luật; có kế hoạch xây dựng pháp luật phù hợp với mỗi giai đoạn cụ thể; 

Đồng thời phải đảm bảo đủ kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động giáo dục 

pháp luật.    

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ thể về công tác giáo dục 

pháp luật cho sinh viên: Ban Giám hiệu nhà trường cần nhận thức rõ mục đích giáo dục 

pháp luật cho sinh viên là nhằm cung cấp lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật, 

pháp luật chuyên ngành và các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực trường đào tạo. Nhà 

trường cần có chiến lược và cơ chế thích hợp để mỗi giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh 

viên có quan niệm đúng đắn về các môn học pháp luật, khắc phục tình trạng coi nhẹ. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên từ thực tiễn các 

trƣờng cao đẳng tỉnh Bình Dƣơng 

3.2.1. Nhóm giải pháp chung 

 3.2.1.1. Hoàn thiện pháp luật về giáo dục pháp luật 

 Ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 

29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nhấn mạnh để đáp ứng mục tiêu giáo dục con người 

Việt Nam phát triển toàn diện cần: “Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và 

phẩm chất người học, hài hòa đức, trí,  thể, mỹ, dạy người, dạy chữ, dạy nghề. Đổi mới 

nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình 

độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.  Chú trọng giáo 

dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân”. Một trong 

những định hướng quan trọng, cốt lõi của công cuộc đổi mới này là sự chuyển đổi quá 

trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện, nhằm hình thành 

phẩm chất đạo đức nhân văn và năng lực nhận thức, kỹ năng thực hành cho người học. 
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Học đi đôi với lý luận gắn với thực tiễn giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia 

đình và xã hội, dạy cho người học các kỹ năng mềm, khả năng ứng phó, giải quyết các 

vấn đề (Nghị quyết số 29/NQ-TW). 

Qua các nội dung đã được nêu ra, chúng ta thấy rằng công tác giáo dục pháp 

luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là sự kết hợp giữa nhiều ngành, 

nhiều cơ quan hữu quan. Vì vậy nên có quy định về sự kết hợp trong thực hiện công tác 

này giữa các cơ quan với nhau như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, cơ quan 

quản lý nhà nước ở địa phương, các bộ, các sở có trường cao đẳng đóng tại địa 

phương, quy định trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác giáo dục pháp luật để 

việc thực hiện trở nên thống nhất và hiệu quả hơn. 

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần thực hiện hiệu chỉnh chương trình giáo 

dục pháp luật môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đã 

được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 07 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc điều chỉnh được tiến hành theo hai 

hướng. Hướng thứ nhất là có thể làm gọn lại nội dung, tập trung lại những nội dung 

thiết thực nhất, bởi vì dù chương trình có đưa ra nhiều nội dung thì nhà trường, giáo 

viên và học sinh cũng không có đủ thời gian mà thực hiện hết được vì toàn bộ chương 

trình được thực hiện chỉ gói gọn trong 30 tiết. Hướng thứ hai là nếu có nhiều nội dung 

thì phải quy định tăng thêm thời lượng thực hiện. Dù thực hiện hiệu chỉnh theo hướng 

nào thì cũng phải dành thêm thời gian cho việc thực hành cho học sinh. Theo chương 

trình hiện nay, lý thuyết chiếm 26 tiết, trong khi thực hành chỉ có 4 tiết. Ví dụ: nếu giáo 

viên tổ chức cho một lớp do mình đảm trách học qua hình thức tổ chức phiên tòa giả 

định, hoạt động này chiếm hết khoảng 2 tiết. Vậy chỉ cò 2 tiết thực hành thì không thể 

nào giáo viên tổ chức cho học sinh làm những dạng bài tập thực hành khác một cách 

hiệu quả được. 

Đối với chương trình giáo dục pháp luật cho người học trình độ cao đẳng, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cần có văn bản quy định bắt buộc dạy pháp luật là 45 tiết đối với 
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chương trình chính khóa và 15 tiết cho chương trình giáo dục pháp luật có liên quan 

đến ngành học của sinh viên để đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện ở các 

trường cao đẳng và cũng nhằm trang bị kiến thức pháp luật sâu rộng hơn cho người học 

là sinh viên, là đối tượng học vốn cần phải tích lũy kiến thức nhiều hơn đối tượng học 

sinh trung cấp. 

3.2.1.2.   i mới chính sách, chế độ đ i vớ    ười làm công tác giáo dục pháp 

luật  

Trước tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính cần kết hợp, nghiên cứu, 

đề xuất với Chính phủ sớm thực hiện sửa đổi phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang 

trực tiếp giảng dạy pháp luật trong các cơ sở giáo dục công lập theo hướng điều chỉnh 

mức phụ cấp. Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục công lập, Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 

23 tháng 01 năm 2006 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban 

hành hướng dẫn thực hiện quyết định  trên đã quá lâu, mức phụ cấp cho giáo viên dạy 

pháp luật trở nên không phù hợp với đời sống kinh tế xã hội vốn đã có nhiều thay đổi. 

Theo thông tư  này mức phụ cấp cho giáo viên dạy môn pháp luật nếu so với mức phụ 

cấp của tất cả những giáo viên, ở những cấp đào tạo khác thì đang ở mức thấp nhất, chỉ 

đạt mức 25%, trong khi đó mức phụ cấp 45% được áp dụng đối với nhà giáo đang trực 

tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các 

trường đại học, cao đẳng. Điều này cho thấy vai trò của giáo viên dạy môn pháp luật 

chưa được ghi nhận đúng mức, và cũng xuất phát từ việc chưa đánh giá cao vai trò của 

môn học pháp luật. Do đó để thu hẹp bớt khoảng cách chênh lệch về chính sách ưu đãi 

cho giáo viên, góp phần cải thiện đời sống giáo viên, để giáo viên gắn bó với nghề 

nghiệp, từ đó giáo viên đầu tư tốt hơn cho sự nghiệp giảng dạy, điều chỉnh lại chính 

sách ưu đãi cho giáo viên là việc cần thiết và phải sớm được Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Tài chính, Chính phủ kết hợp thực hiện. 
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3.2.1.3. Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dụ  đạo đức, giáo dục nghề nghiệp  

Ban Giám hiệu các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương cần phải đổi mới nội 

dung chương trình giáo dục pháp luật cho sinh viên. Cần phải đưa nội dung giáo dục 

đạo đức và giáo dục nghề nghiệp vào chương trình bài giảng song song với nội dung 

giáo dục pháp luật. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người 

học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ, dạy người, dạy chữ, dạy nghề. 

Các em không chỉ học pháp luật mà cần phải học thêm văn hóa, thể hiện tinh 

thần yêu nước, tinh thần dân tộc, tinh thần trách nhiệm với đất nước, gia đình và xã 

hội. Không ai sinh ra đã có văn hóa nhưng đều có một nền văn hóa, môi trường văn 

hóa đang chờ sẵn. Nhân cách một con người bắt đầu từ truyền thống văn hóa, vì vậy 

mà gia đình, nhà trường có nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho sinh viên trong quá trình 

“ ọ       ọ  nói,  ọ  gói,  ọ  mở”. Giúp các em biết được giá trị đạo đức của cuộc 

sống từ những mối quan hệ với những người xung quanh đến quê hương và dân tộc. 

Lòng tự trọng về bản thân, gia đình, quê hương và dân tộc là giá trị cần được xây đắp 

trong mỗi con người. 

Bên cạnh việc giáo dục pháp luật thì cần phải giáo dục nghề nghiệp, tức là thái 

độ lao động cho sinh viên sau khi ra trường, chuẩn bị bước vào một công việc mới phù 

hợp với chuyên môn đào tạo mà các em đã được học. Giá trị của cuộc sống được thể 

hiện trong lao động. Chính vì vậy mà chúng ta cần xây dựng thái độ lao động, đạo đức 

lao động đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Giáo dục nghề nghiệp giúp sinh viên hiểu 

được giá trị của lao động chính đáng, hiểu được đạo đức nghề nghiệp mà mình theo 

đuổi.  

 Cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ thể về công tác giáo 

dục pháp luật cho sinh viên: Ban Giám hiệu nhà trường cần nhận thức rõ mục đích giáo 

dục pháp luật cho sinh viên là nhằm cung cấp lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật, 

pháp luật chuyên ngành và các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực trường đào tạo. Nhà 
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trường cần có chiến lược và cơ chế thích hợp để mỗi giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh 

viên có quan niệm đúng đắn về các môn học pháp luật, khắc phục tình trạng coi nhẹ. 

3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho 

sinh viên tại các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương 

3.2.2.1.   i mới nộ  du      ươ   trì      o dục pháp luật 

Hiện nay, hệ thống sách giáo khoa, sách kham khảo, tài liệu giáo dục pháp 

luật, đề cương chi tiết môn học, hình thức đánh giá học tập nhìn chung ở các trường 

cao đẳng đều đã có và đã đi vào hoạt động giáo dục pháp  luật. Tuy nhiên, trải qua 

nhiều thay đổi của đời sống xã hội cũng như nhiều bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung 

hoặc các quy định mới về giáo dục pháp  luật chính khóa cũng như ngoại khóa, thì tất 

cả những sách vở, tài liệu, đề cương, hình thức đánh giá môn học đều phải cần kiểm tra 

và thực hiện những hiệu chỉnh cần thiết. 

Các trường Cao đẳng ở tỉnh Bình Dương cần căn cứ vào giáo trình chung, có 

thể biên soạn lại giáo trình cho phù hợp với điều kiện đào tạo, tình hình thực tế của 

từng trường, kết hợp với việc thêm vào phần nội dung pháp luật chuyên ngành mà nhà 

trường có đào tạo. Việc đưa nội dung pháp luật chuyên ngành vào  nội dung giáo trình 

sẽ giúp nội dung giáo dục pháp luật tại các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương mang 

tính thiết thực hơn. 

Về sách tham khảo, tài liệu giáo dục pháp  luật cần phải được rà soát lại theo 

hướng chọn lọc và chỉ giữ lại những sách, tài liệu còn phù hợp với thực tế, hiệu lực, 

loại bỏ những sách không còn giá trị sử dụng. Các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương 

phải có kế hoạch thực hiện cập nhật tủ sách pháp luật theo định kỳ, dành ngân sách 

riêng cho hoạt động này trong phạm vi khả năng của mình; biên soạn và in ấn các tờ 

bướm có nội dung cần thiết cho hoạt động giáo dục pháp luật. Để khai thác hiệu quả tủ 

sách pháp luật, cần có sự kết hợp giữa nhà trường với giáo viên giảng dạy pháp luật. 

Giáo viên trong khi thực hiện công việc giảng dạy trên lớp nên gợi mở, giao đề tài, tình 
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huống  pháp luật và hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng tủ sách pháp luật để thực 

hiện việc ngiên cứu mở rộng kiến thức pháp luật cho mình. 

3.2.2.2.    i mới hình thứ  v  p ươ   p  p    o dục pháp luật 

Các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương cần tăng cường hình thức phổ biến, 

tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhà trường thông qua những buổi lên lớp, đồng 

thời cần tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất 

lượng dạy học pháp luật trong trường học là con đường đem lại hiệu quả giáo dục pháp 

luật cao. Muốn vậy, cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hình thức ngoại 

khóa pháp luật.  Dạy học không chỉ tiến hành ở trên lớp mà còn cùng các em đi vào 

thực tế cuộc sống, vừa trang bị kiến thức vừa giúp các em tích lũy vốn sống và rèn 

luyện để trở thành chủ thể pháp luật có tri thức, có văn hóa pháp lý. Việc lựa chọn hình 

thức phù hợp là vấn đề quan trọng nhưng chưa đủ, chủ thể giáo dục pháp luật còn biết 

sử dụng phương pháp giáo dục pháp luật tối ưu để thực hiện. Muốn có phương pháp 

giáo dục pháp luật hiệu quả phải xuất phát từ đối tượng, nội dung cụ thể. 

Nói chung phương pháp dạy học môn pháp luật hiện nay cần đạt những yêu 

cầu sau: 

- Hướng người học đến thói quen tự học, tự nghiên cứu, tạo thói quen học tập 

thường xuyên. 

- Khai thác tiềm năng trí tuệ của tập thể người học; 

- Tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin vào 

quá trình dạy học pháp luật, giúp giáo viên và người học tìm kiếm, xử lý thông tin, 

thực hành để đạt hiệu quả tốt. 

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập môn pháp luật. 

Một số phương pháp điển hình sau đây cần được nhân rộng hơn ở các trường 

cao đẳng tỉnh Bình Dương: 

- Phương pháp đóng vai. Để lôi cuốn người học, tạo sự mới lạ cho học sinh, sinh 

viên và các em có được điều kiện ứng dụng kiến thức pháp luật để giải quyết các tình 
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huống pháp luật, cần tổ chức hoạt động đóng vai (kịch) với phương pháp giao vai trò 

chủ động cho học sinh trong việc chuẩn bị kịch bản, phân vai và diễn xuất nằm giúp 

các em có cơ hội tập dượt, chuẩn bị, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình đồng tạp cho các em kỹ năng diễn xuất trước đám đông để rèn luyện sự tự tin.  

- Phương pháp vấn đáp. Giáo viên đặt câu hỏi kích thích người học suy nghĩ, 

nghiên cứu tài liệu, giáo trình để tìm ra câu trả lời. Ở trường cao đẳng, phương pháp 

này thường được giáo viên áp dụng thực hiện cùng phương pháp thuyết giảng để giúp 

cho việc thuyết giảng không trở nên khô khan, nhàm chán, tránh việc giáo viên độc 

thoại, chỉ có giáo viên làm việc, người học trở nên lười vận động trí não.  

- Phương pháp thảo luận. Giáo viên đưa ra những tình huống, những vấn đề và 

yêu cầu học sinh, sinh viên trao đổi và tranh luận trong nhóm để tìm ra đáp án. Phương 

pháp này giúp các em biết sử dụng mộtí tuệ của tập thể và rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm, một kỹ năng rất cần thiết cho các em sau này.  

- Phương pháp sử dụng sách, tài liệu và internet. Phương pháp này thường được 

giáo viên vận dụng để hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu để nắm 

vững nội dung bài học, để đào sâu, mở rộng kiến thức. Sách và các tài liệu tham khảo ở 

trường rất phong phú nhưng không có sự hướng dẫn của giáo viên, không được giao 

việc thì các em sẽ không biết cách khai thác, một phần do chưa có thói quen tự học. Vì 

vậy giáo viên cần giới thiệu cho các em các loại sách, tài liệu cần đọc, hướng dẫn các 

em tra cứu internet, những địa chỉ website cần thiết, lên kế hoạch giao việc cho các em 

thực hiện mà những việc này đòi hỏi người học phải nghiên cứu, tìm kiếm thông tin, 

đồng thời giao thời hạn phải thực hiện xong công việc.  

- Phương pháp dạy học nêu vấn đề. Giáo viên tạo ra tình huống có vấn đề, mâu 

thuẫn, đưa học sinh, sinh viên vào trạng thái tâm lý phải tìm tòi, khám phá, từ đó giáo 

viên hướng dẫn, khích lệ các em tìm cách giải quyết.  

- Phương pháp minh họa. Với phương pháp này, giáo viên sử dụng các phương 

tiện trực quan giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ vấn đề phức tạp, trừu tượng trong bài 
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giảng. Nhờ vậy những vấn đề này trở nên dễ hiểu hơn và bài học cũng trở nên thú vị 

hơn.  

- Phương pháp quan sát thực tế. Giáo viên tổ chức cho học sinh, sinh viên trực 

tiếp quan sát các sự vật, hiện tượng xã hội đang diễn ra trong môi trường thực tế. Quan 

sát thực tế là phương pháp dạy học gắn nhà trường với cuộc sống, gắn lý thuyết với 

thực tế sẽ đem lại hiệu quả giáo dục cao hơn.  

- Phương pháp dạy học sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Phương pháp 

này đòi hỏi nhà trường phải đầu tư phương tiện tại lớp học như máy chiếu và cũng có 

thể là đầu tư phương tiện cho giáo viên, ví dụ laptop, và tất nhiên là thực hiện những 

việc này có liên quan đến ngân sách của nhà trường. Thực tế cho thấy hiện nay tại các 

trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương, việc trang bị phương tiện kỹ thuật giảng dạy chưa 

được đồng đều, chủ yếu việc trang bị được thực hiện ở những phòng học có số lượng 

người đông mà thôi, số phòng học nhỏ với số lượng người học ít thì có giới hạn trong 

việc trang bị. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy này tùy thuộc vào điều kiện của 

từng trường. Ngày nay việc dạy và học trở nên thuận lợi hơn nhiều nếu có sự đầu tư 

chính đáng. Rõ ràng khi có phương tiện kỹ thuật hiện đại, bài giảng pháp luật khô khan 

trở nên sinh động hơn với sự kết hợp hình ảnh, âm thanh, các video, clip…, những yếu 

tố này góp phần tạo nên bài giảng sinh động, lôi cuốn người học. 

- Phương pháp bài tập. Giáo viên tổ chức cho học sinh, sinh viên làm bài tập vận 

dụng lý thuyết đã học, nhằm giúp các em hiểu sâu, hiểu chính xác lý thuyết, đồng thời 

giúp các em tập luyện kỹ năng, kỹ xảo vận dụng lý thuyết. 

Như vậy có rất nhiều phương pháp mà giáo viên có thể thực hiện bên cạnh 

phương pháp diễn giảng truyền thống. Khi dùng phương pháp diễn giải giáo viên nên 

kết hợp với nhiều phương pháp khác để việc dạy và học trở nên thú vị, kiến thức pháp 

luật được truyền đạt mà không bị xem là khô khan, khó nhớ nữa, người học cũng tìm 

thấy niềm phấn khởi khi học, muốn học và muốn đến lớp thường xuyên hơn để được 
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tiếp nhận kiến thức pháp luật. Có như vậy cả thầy và trò đều đạt được mục đích của 

mình. 

Về phía người học, nhằm phát huy tính tích cực, sang tạo trong học tập của học 

sinh, sinh viên và đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập môn pháp luật và cũng như 

các môn học khác, học sinh, sinh viên cần thực hiện những việc như sau: 

Thứ nhất, sinh viên c n trang bị p ươ   p  p       ép. Môn học pháp luật có 

nhiều nội dung cần phải nắm bắt trong khi thời lượng lại ít, buộc học sinh, sinh viên 

phải có tính tư duy và tập trung cao nên ở trên lớp khi giảng viên giảng, học sinh, sinh 

viên nên gạch ý chính, tránh chép bài dài, suy diễn là sai lệch nội dung  bài học. Kết 

hợp linh hoạt hai thao tác vừa nghe vừa ghi, chủ động lĩnh hội kiến thức. 

Thứ hai, c    ó p ươ   p  p       ớ lâu. Học sinh, sinh viên cần chuẩn bị 

bài, đọc giáo trình, tìm hiểu tài liệu trước khi đến lớp để giáo viên giảng bài có thể dễ 

tiếp thu hơn, sau đó về nhà xem lại bài. Mỗi học sinh, sinh viên phải rèn luyện cho 

mình khả năng tập trung và tư duy khi học. Trong khi học, nên hăng say phát biểu xây 

dựng bài, tạo hứng thú học và chỗ nào khó hiểu hoặc không hiểu thì có thể hỏi trực tiếp 

giáo viên để được hướng dẫn. 

Thứ ba, c   t     ường khả      tập trung. Một học sinh, sinh viên giỏi có 

thể chăm chỉ hơn một sinh viên khá. Nhưng không có học sinh, sinh viên xuất sắc nào 

không có khả năng tập trung cao độ. Đây là cách giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm thời 

gian tối đa mà vẫn đem lại kết quả học tập tốt nhất. Học sinh, sinh viên cần phát triển 

tư duy, vì kiến thức chỉ có qua tư duy của con người. 

Thứ tư    n thiết lập quy trình học. Một công thức được các chuyên gia giáo 

dục đưa ra là quy trình: chuẩn bị bài – đến lớp nghe giảng – xem lại bài ở nhà – ghi 

nhớ những kiến thức vào đầu. Đây là cách giúp học sinh, sinh viên tiếp nhận và củng 

cố kiến thức của mình vững chắc hơn. 

Thứ   m      đ ều chỉnh thời gian bi u. Một trong những điểm yếu nhất của 

học sinh, sinh viên là sắp xếp thời gian không khoa học. Nhiều em đến sát ngày thi mới 
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cuống quýt mở bài học từ đầu môn học để nhồi nhét vào đầu. Học lấy học để khối 

lượng kiến thức của vài tháng chỉ với vài ngày chắc chắn không hiệu quả. Đó là chưa 

kể bài vở quá nhiều sẽ khiến sinh viên căng thẳng, mệt mỏi. Tốt nhất là người học phải 

lên kế hoạch mỗi ngày một ít, vừa đỡ rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, 

vừa trữ được một lượng kiến thức bền vững hơn hẳn. 

Sử dụng các phương tiện, thiết bị trong quá trình học tập. Với tài liệu học, 

ngoài giáo trình chính, gồm các tài liệu, sách tham khảo, các văn bản pháp luật có lien 

quan môn học, các tài liệu khác được cập nhật từ internet là rất cần thiết. Việc tích cực 

sử dụng các tài liệu và tư liệu trong quá trình học mang lại hiệu quả cao. 

Để thực sự phát huy được năng lực tự học, cần thực hiện những yêu cầu đối 

với giáo viên và học sinh, sinh viên: 

- Yêu cầu đối với giáo viên: 

Muốn khả năng tự học học sinh, sinh viên được bồi dưỡng và phát triển, ngoài 

nhân tố nội lực của chính các em, giáo viên cũng góp phần quan trọng không nhỏ. Để 

làm tốt điều này, giáo viên cần phải: 

Khi xây dựng đề cương chi tiết của môn học pháp luật nên nêu rõ nội dung nào 

sinh viên phải tự nghiên cứu, mục đích kiến thức cần đạt được, giới thiệu giáo trình 

chính và tài liệu tham khảo cho nội dung tự nghiên cứu. 

Khi bắt đầu dạy môn học, giáo viên nên dành khoảng thời gian thích hợp 

hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học một cách khoa học: cách đọc hiểu tài liệu, 

cách phát hiện bản chất của vấn đề, cách ghi chép, cách tổng hợp thông tin thu được, 

cách ghi nhớ, giúp các em có sức chiến thắng những khó khăn (nhất là ở giai đoạn đầu) 

nhưng tránh làm cho các em có tư tưởng ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. 

Giáo viên có kế hoạch tham gia đánh giá quá trình tự học của học sinh, sinh 

viên dưới nhiều hình thức: trao đổi, thảo luận, bài kiểm tra, tiểu luận, động cơ, thái độ 

học tập… Giáo viên phải có ý kiến nhận xét đánh giá và kịp thời trả sản phẩm cho học 

sinh, sinh viên để sinh viên có thể tự điều chỉnh kiến thức. 
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- Yêu cầu đối với học sinh, sinh viên: 

Để năng cao năng lực tự học, trước hết học sinh, sinh viên cần tin tưởng vào 

khả năng tự học của mình; đồng thời phải phát huy tối đa nội lực và tận dụng triệt để 

các yếu tố khách quan, nhất là sự hướng dẫn của giáo viên. 

Cụ thể, cần xác định được mục đích, động cơ, nhu cầu học tập; xây dựng thời 

gian biểu hợp lý giữa các môn học, địa điểm, thời gian, hình thức tự học… Có thể có 

sự điều chỉnh thời khóa biểu trong quá trình tự học nhưng phải có ý chí hoàn thành thời 

gian biểu đã đặc ra. 

Có phương pháp học tập khoa học trên lớp: cách lắng nghe giáo viên, cách ghi 

chép, tập trung và phối hợp chặt chẽ các giác quan vào qáu trình thu nhận thông tin từ 

giáo viên, bạn học, đặt ra những câu hỏi nảy sinh trong quá trình nghe giáo viên giảng. 

Có phương pháp tự học một cách khoa học và hợp lý: biết cách đọc tài liệu để 

phát hiện bản chất của vấn đề, biết cách tóm tắt và ghi chép. 

3.2.2.3.       ường chất  ượng nguồn nhân lực giáo dục pháp luật 

Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục pháp luật, chúng ta thấy rằng xây 

dựng đội ngũ giảng dạy, cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật có trình  độ, năng lực 

trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương hiện nay là một việc rất cần thiết và cấp 

bách. Đội ngũ này có vai rò quan trọng trong việc mang lại hiệu quả cho công tác giáo 

dục pháp luật nên phải đảm bảo có chuyên môn, vững kiến thức, có nghiệp vụ sư phạm 

và lòng yêu nghề.  

Để có đội ngũ giảng dạy, cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật có trình độ, 

năng lực, các trường cần thực hiện những giải pháp sau: 

- Có chính sách thiết thực và cụ thể để nâng cao đời sống và điều kiện làm việc 

của đội ngũ giáo viên để tăng cường tình yêu nghề nghiệp, để giáo viên có thời gian 

đầu tư vào công việc của mình, trao dồi năng lực chuyên môn. 

- Có quy định giáo viên pháp luật phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, học vị 

và cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cũng phải có trình độ về pháp luật. 
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- Có cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật để đảm bảo tính 

hiệu quả hơn là giao hết về giáo viên, bởi thực tế cho thấy giáo viên có nhiều hoạt 

động, nhiều nghĩa vụ phải hoàn thành, họ không thể nào có nhiều thời gian đầu tư tốt 

cho hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa . Vì vậy cần có cán bộ chuyên trách hoặc 

cán bộ hỗ trợ cho giáo viên làm công tác này. 

- Quy định bắt buộc giáo viên phải học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn lien quan chuyên môn. 

- Hỗ trợ (theo khả năng) kinh phí để khuyến khích giáo viên học tập nâng cao 

trình độ. 

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi theo định kỳ nhằm tính huy sự sáng tạo, trao dồi 

nghề nghiệp cũng như  việc học hỏi lẫn nhau của giáo viên thông qua hội thi. 

- Có ngân sách khen thưởng cho giáo viên đạt giải ở hội thi giáo viên giỏi. 

- Có chế độ khen thưởng cho giáo viên, cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật có 

thành tích học tập nâng cao trình độ. 

- Tiến hành nhiều hình thức tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên, 

đặc biệt là các khóa hè ngắn hạn bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng 

dạy hoặc bồi dưỡng về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. 

- Khắc phục tình trạng giáo viên dạy chéo môn, chắp vá để có giáo viên đứng lớp 

hoặc để giáo viên đủ số tiết dạy chuẩn theo quy định. 

- Xây dựng quy trình đánh giá năng lực giáo viên và cán bộ làm công tác giáo dục 

pháp luật. 

- Thực hiện khảo sát theo định kỳ để lấy ý kiến người học về năng lực của giáo 

viên, các bộ làm công tác giáo dục pháp luật. 

Nhìn chung để xây dựng được đội ngũ giáo viên và cán bộ làm công tác giáo 

dục pháp luật có năng lực, các trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương phải tiến hành 

nhiều công việc và phải trải qua nhiều bước thực hiện. Nhà trường phải xác định được 

những gì cần làm trước và những gì cần thực hiện cho giai đoạn kế tiếp, kế hoạch trước 
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mắt và kế hoạch lâu dài phải thực hiện như thế nào, căn cứ vào những điều kiện cụ thể 

thuận lợi và khó khăn mà trường có. 

3.2.2.4. Từ    ướ  đ i mới, hiệ  đạ   óa  ơ sở vật chất phục vụ giáo dục pháp 

luật cho sinh viên 

Nhằm đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, các trường cao đẳng ở 

tỉnh Bình Dương đã từng bước lắp đặt các trang thiết bị công nghệ hiện đại vào việc 

phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên như: 

Hầu hết các phòng học và phòng bộ môn của nhà trường đều được trang bị hệ 

thống âm thanh phục vụ cho công tác giảng dạy, đứng lớp của giáo viên. 

Ngoài ra còn trang bị một hệ thống âm thanh tổng đài phát thanh đến từng lớp, 

nhằm hỗ trợ phục vụ cho công tác quản lý chung và công tác phổ biến tuyên truyền 

pháp luật trong nhà trường. 

Nhà trường cần lắp đặt máy chiếu projector ở các phòng học, để phục vụ cho 

việc tăng cường giảng dạy bằng giáo án điện tử của các giáo viên bộ môn, nhằm nâng 

cao chất lượng tiết dạy. 

Thư viện của các trường từng bước được đầu tư về đầu sách, tài liệu tham 

khảo, phục vụ cho việc nghiên cứu của giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên. 

Song song đó cũng đã được đầu tư bố trí lắp đặt máy vi tính nối mạng phục vụ cho việc 

truy cập Internet nghiên cứu, tìm tài liệu, phục vụ cho công tác giáo dục nói chung, đã 

và đang từng bước hình thành xây dựng theo mô hình thư viện điện tử. 

Hình thành hệ thống bảng tin của các Tổ bộ môn, các bộ phận trong nhà 

trường, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền phổ biến các nội dung về học 

tập, sinh hoạt chuyên đề, phổ biến pháp luật, các hoạt động phong trào của các câu lạc 

bộ - đội nhóm. 

Xây dựng trang website của nhà trường nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục truyền thống, song song với việc phát triển hệ thống thông tin về công tác 
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chuyên môn, học tập, chuyên đề và những sinh hoạt chung của nhà trường và của tổ bộ 

môn, khoa. 

 

 

 

Kết luận chƣơng 3 

 

Công tác giáo dục pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là 

sự kết hợp giữa nhiều ngành, nhiều cơ quan hữu quan. Vì vậy, nên có quy định về sự 

kết hợp trong thực hiện công tác này giữa các cơ quan với nhau như: Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, các Bộ, các Sở có 

trường cao đẳng đóng tại địa phương, quy định trách nhiệm của từng cơ quan trong 

công tác giáo dục pháp luật để việc thực hiện trở nên thống nhất và hiệu quả hơn. 

Giáo dục pháp luật chỉ thực sự có hiệu quả thiết thực khi cả nhà trường, gia 

đình và cộng đồng cùng chung tay góp sức, trong đó gia đình đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng trong việc hình thành nhân cách, ý thức đạo đức, ý thức pháp luật của học 

sinh, sinh viên. Cá nhân luôn hòa vào các hoạt động của xã hội, vận động theo guồng 

máy của xã hội, chịu sự ảnh hưởng từ xã hội. Do vậy để dẫn đến hiệu quả giáo dục 

pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương hiện 

nay là cần xây dựng giải pháp thực hiện trong đó có sự kết hợp giữa gia đình, nhà 

trường và xã hội vào việc giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho 

học sinh, sinh viên. 

Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục pháp luật, chúng ta thấy rằng xây 

dựng đội ngũ giảng dạy, cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật có trình độ, năng lực 

trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương hiện nay là một việc rất cần thiết và cấp 

bách. Đội ngũ này có vai trò quan trọng trong việc mang lại hiệu quả công tác giáo dục 

pháp luật nên phải đảm bảo có chuyên môn, vững kiến thức, có nghiệp vụ sư phạm và 
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lòng yêu nghề. Nếu không có giải pháp cụ thể để vượt qua những hạn chế còn tồn tại, 

giáo dục pháp luật mãi mãi chỉ đạt được đến mức độ tương đối về hiệu quả, không đáp 

ứng mục tiêu giáo dục. 
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KẾT LUẬN 

 

Nội dung giáo dục pháp luật là yếu tố quan trọng của quá trình giáo dục pháp 

luật. Xây dựng được nội dung giáo dục pháp luật phù hợp sẽ giúp việc giáo dục pháp 

luật có hiệu quả và hiệu quả cho cả người học, khả năng ứng dụng của người học. Để 

xây dựng nội dung chương trình giáo dục pháp luật phải căn cứ vào nhiều yếu tố như: 

căn cứ vào đối tượng học, mục tiêu  của giáo dục đại học, mục tiêu của giáo dục pháp 

luật, mục tiêu đào tạo của ngành. 

Nội dung giáo dục pháp luật cho sinh viên không phải được xây dựng cố định 

mà phải được cập nhật hoặc thay đổi cho phù hợp với thực tiễn của xã hội và thực tiễn 

của pháp luật. Vì vậy, người dạy phải luôn cập nhật những vấn đề mới, những thay đổi 

trong xã hội,trong các chủ trương, chính sách của Nhà nước, những thay đổi của pháp 

luật, những nhu cầu của xã hội đối với người lao động để xây dựng, điều chỉnh nội 

dung giảng dạy cho phù hợp, giúp người học cập nhật được kiến thức và có khả năng 

ứng dụng kiến thức tốt vào cuộc sống. 

Tại tỉnh Bình Dương, nhận thức chung của các cấp, các ngành trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên còn 

những hạn chế. Một số đơn vị, địa phương nhận thức đây là công tác của riêng trường 

học, đoàn thanh niên. Vì vậy, sự quan tâm và đầu tư cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho lớp trẻ chưa được bảo đảm. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số 

địa phương còn mang tính phong trào, chưa đi sâu vào những nội dung thiết thực mà 

thanh thiếu niên cần. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chậm đổi mới, chưa theo 

kịp tình hình. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiếu đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng dẫn tới 

hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế. 

Công tác giáo dục pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là 

sự kết hợp giữa nhiều ngành, nhiều cơ quan hữu quan. Vì vậy, nên có quy định về sự 
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kết hợp trong thực hiện công tác này giữa các cơ quan với nhau như: Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, các bộ, các sở có 

trường cao đẳng đóng tại địa phương, quy định trách nhiệm của từng cơ quan trong 

công tác giáo dục pháp luật để việc thực hiện trở nên thống nhất và hiệu quả hơn. 

Để dẫn đến hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các 

trường cao đẳng ở tỉnh Bình Dương hiện nay là cần xây dựng giải pháp thực hiện trong 

đó có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội vào việc giáo dục pháp luật, giáo 

dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. 

Một trong những giải pháp quan trọng để làm tăng hiệu quả giáo dục pháp luật 

là đổi mới phương pháp dạy và học. Việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy 

học phải căn cứ vào nhiều yếu tố, đó là vào mục tiêu bài dạy; đặc điểm nội dung bài 

dạy; đặc điểm, trình độ, kỹ năng và thói quen học tập của người học; phương tiện hiện 

có;  đặc điểm môi trường lớp học; kinh nghiệm đã có của bản thân giáo viên. 

Xuất phát từ thực trạng của công tác giáo dục pháp luật, chúng ta thấy rằng xây 

dựng đội ngũ giảng dạy, cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật có trình độ, năng lực 

trong các trường cao đẳng tại tỉnh Bình Dương hiện nay là một việc rất cần thiết và cấp 

bách.  Đội ngũ này có vai trò quan trọng trong việc mang lại hiệu quả công tác giáo 

dục pháp luật nên phải đảm bảo có chuyên môn, vững kiến thức, có nghiệp vụ sư phạm 

và lòng yêu nghề. Nếu không có giải pháp cụ thể để vượt qua những hạn chế còn tồn 

tại, giáo dục pháp luật mãi mãi chỉ đạt được đến mức tương đối về hiệu quả, không đáp 

ứng mục tiêu giáo dục. 
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