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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng trong xã hội pháp quyền, hội nhập. Mục đích và lợi 

ích đem lại của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông là  

để xây dựng ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật, hiểu biết và tôn trọng, 

sử dụng và bảo vệ quyền con người, ý thức trách nhiệm công dân đối 

với  cộng đồng, xã hội. cộng đồng.  

Từ năm 1994 Liên hợp quốc đã triển khai thập kỷ giáo dục 

quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Giáo dục quyền con người 

có nội hàm rộng lớn, là một bộ phận cấu thành của giáo dục pháp 

luật. Hai chức năng quan trọng nhất của giáo dục quyền con người đó 

là trang bị những kiến thức cơ bản, xây dựng ý thức tôn trọng, bảo vệ 

và những kỹ năng sử dụng quyền con người của bản thân mỗi người 

và của những người khác.  

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-

NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

Thực tế hiện nay quyền trẻ em, việc giáo dục và thực hành về 

quyền con người của học sinh còn nhiều hạn chế. Trong cuộc sống 

hàng này còn xảy ra nhiều hiện tượng xâm phạm quyền, lợi ích của 

học sinh. Bản thân học sinh cũng chưa có hiểu biết cần thiết về quyền 

của mình và cách thức bảo vệ.  

Hiện nay, việc giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông mới chỉ là bước khởi đầu, còn hạn chế cả về cách thức tổ chức 

và nội dung, hình thức, phương pháp. Trên bình diện lý luận rất cần 
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thiết nghiên cứu một cách chuyên sâu, toàn diện về giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông ở nước ta hiện nay. 

Từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Giáo 

dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở Việt Nam hiện nay” 

làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một cách toàn 

diện, có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông. Từ cơ sở lý luận đã xác định, Luận án 

tiến hành đánh giá thực trạng, căn cứ yêu cầu của thực tiễn, đề xuất 

việc đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông ở Việt Nam hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nêu trên, luận án tập trung vào thực hiện 

các nhiệm vụ cụ thể sau: 

Một là, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục 

quyền con người cho học sinh phổ thông, những đặc điểm cơ bản về 

nội dung, hình thức, phương pháp, các nhân tố tác động đến hoạt 

động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

Hai là, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giáo 

dục quyền con người cho học sinh phổ thông. Tác giả luận án tiến hành 

điều tra hoạt động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở 

một số địa phương để làm minh chứng cho các luận điểm khoa học được 

nêu ở trong Luận án. 

Ba là, nghiên cứu đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao 

hiệu quả giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông trên cơ sở 

tham khảo kinh nghiệm một số nước và áp dụng vào điều kiện Việt 

nam hiện nay. 
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3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài 

3.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung: 

Luận án có phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lý luận cơ bản 

về giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông, bao gồm các 

hợp phần cơ bản: đối tượng, chủ thể, nội dung, hình thức, phương 

pháp, các yếu tố tác động và các điều kiện đảm bảo thực hiện; nghiên 

cứu thực trạng ; đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu 

quả giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông.  

- Phạm vi về không gian và đối tượng nghiên cứu: 

 Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát ở một số trường phổ 

thông ở thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí 

Minh. Việc lựa chọn điểm tiến hành điều tra được phân bổ cho cả ba khu 

vực địa lý (Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam). 

Đối tượng được khảo sát thực tiễn giáo dục quyền con người 

bao gồm: nhà quản lý trong trường phổ thông, giáo viên giảng dạy 

môn Đạo đức và Giáo dục công dân, giáo dục pháp luật và các học 

sinh phổ thông. 

- Phạm vi về thời gian: 

 Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông trong những năm gần đây, từ năm 

2013 đến hiện nay. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông ở nước ta hiện nay. Khái niệm học sinh phổ 

thông được hiểu theo Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi 2009) bao 

gồm học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông. 
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4. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu của 

luận án  

Về phương pháp luận, luận án được thực hiện trên cơ sở quan 

điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà 

nước, pháp luật và phát triển con người; quan điểm, chủ trương của 

Đảng về bảo vệ quyền con người; khoa học chính trị - pháp lý hiện 

đại về quyền con người, giáo dục quyền con người. 

- Về các phương pháp nghiên cứu : 

Để thực hiện nhiệm vụ của luận án, tác giả sử dụng các phương 

pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, phương pháp 

lịch sử, so sánh, điều tra xã hội học đối với toàn bộ nội dung các vấn 

đề nghiên cứu của luận án. 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm nghiên 

cứu các tư liệu tại đề tài khoa học, sách chuyên khảo, bài báo, tạp chí 

khoa học có chứa đựng các phân tích và kết luận đã được các tác giả 

khác thực hiện; các văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật 

của Nhà nước, số liệu thống kê chính thức đã công bố. Phương pháp 

này được áp dụng chủ yếu trong Chương 1, Chương 2 của Luận án.   

- Phương pháp hệ thống, liên ngành nhằm làm rõ đối tượng 

nghiên cứu của đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhiều ngành khoa 

học xã hội khác như giáo dục học, tâm lý học, xã hội học...  Phương 

pháp này áp dụng chủ yếu trong Chương 2 và Chương 3 của Luận án.  

- Phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng trong việc 

nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về thực trạng nhận thức và thực hiện 

giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. Nội dung điều tra 

xã hội học chủ yếu được tiến hành tại một số trường trung học phổ 

thông ở Hà Nội, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh.  

5. Những đóng góp mới của luận án 
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- Luận án đã nghiên cứu, làm rõ những đặc trưng cơ bản  

của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông theo định 

hướng trang bị kiến thức, kỹ năng áp dụng trong thực tế, phù hợp 

đường lối đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo.  

- Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hoạt động giáo dục 

quyền con người cho học sinh phổ thông theo các chiêu hướng 

tích cực hay tiêu cực; 

- Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục quyền 

con người cho học sinh phổ thông ở một số trường phổ thông để 

rõ những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông ở Việt Nam hiện nay. 

- Luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm đổi mới, 

nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông trong điều kiện Việt Nam hiện nay.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

6.1. Về khoa học 

Các kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần bổ sung và phát 

triển những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông. Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu 

phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 

quyền con người, giáo dục quyền con người. 

6.2. Về thực tiễn 

Luận án là nguồn tư liệu tham khảo đối với hoạt động xây 

dựng văn bản pháp luật về giáo dục quyền con người, chương trình 

và hướng dẫn thực hiện giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông. Luận án là nguồn tài liệu tham khảo có ý nghĩa đối với nghiên 

cứu, giảng dạy, học tập về pháp luật, giáo dục quyền con người trong 

các chương trình chính khóa và ngoại khóa. 

7. Cơ cấu của luận án 
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Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận 

án được kết gồm 4 chương như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. 

Chương 2. Những vấn đề lý luận về giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông. 

Chương 3. Thực trạng giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông ở Việt Nam. 

Chương 4. Nhu cầu, quan điểm và giải pháp đổi mới, nâng cao 

hiệu quả giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở Việt 

Nam hiện nay. 

Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

Trên cơ sở nghiên cứu các công trình khoa học có liên quan 

đến đề tài luận án, tác giả luận án đã phân loại như sau:  

1.1.1. Các công trình khoa học về chính sách tôn trọng, bảo 

vệ, bảo đảm quyền con người và yêu cầu thể chế hóa quyền con 

người trong pháp luật quốc gia 

Nội dung chủ yếu của nhóm công trình khoa học này là khẳng 

định chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ, bảo đảm quyền 

con người và nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục quyền con 

người cho mọi đối tượng trong đó có học sinh phổ thông.  

1.1.2. Các công trình khoa học nghiên cứu về giáo dục quyền 

con người 

Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến các yếu tố cấu thành 

giáo dục quyền con người, từ nội dung, phương pháp, chủ thể giáo 

dục, đối tượng giáo dục quyền con người, hình thức giáo dục quyền 

con người… Các kết quả nghiên cứu này được nghiên cứu sinh kế 
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thừa để xây dựng cơ sở lý luận về giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông. 

1.1.3. Tình hình nghiên cứu về giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông 

Nội dung chính của nhóm công trình khoa học này là về giáo 

dục quyền con người cho học sinh phổ thông được xây dựng, thực 

hiện phù hợp với đặc điểm tâm lý, môi trường học tập của học sinh 

phổ thông; xác định phương pháp, cách thức, nội dung giáo dục 

quyền con người phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh phổ thông.        

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông ở nước ngoài 

Ở nước ngoài, các nghiên cứu về giáo dục quyền con người và 

giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm, luận giải ở những khía cạnh khác nhau. 

1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.3.1. Những kết quả nghiên cứu đã được thực hiện và kế 

thừa trong quá trình thực hiện luận án 

Điểm chung nổi bật của các công trình nghiên cứu là đã khẳng 

định tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông. Giáo dục quyền con người vừa mang tính phổ biến, 

vừa mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia.  

Giáo dục quyền con người nhằm hướng tới năng lực, kỹ năng 

thực hành, bảo vệ quyền con người cho bản thân mỗi cá nhân và cho 

những người khác. Xác định đa dạng về nội dung, hình thức, phương 

pháp, hình thức giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

1.3.2. Những vấn đề nghiên cứu đặt ra đối với Luận án 

Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất phát từ mục 

đích, nhiệm vụ của đề tài luận án, nghiên cứu sinh đã xác định những 

vấn đề đặt ra cho luận án cần tiếp tục triển khai nghiên cứu sau đây: 
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- Phân tích một cách toàn diện về mục đích, nhiệm vụ của  giáo 

dục quyền con người cho học sinh phổ thông trên cơ sở kế thừa các kết 

quả nghiên cứu về giáo dục quyền con người trong và ngoài nước. 

- Nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu vào các thành tố cơ bản 

của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông phù hợp đặc 

điểm nhận thức và quá trình phát triển tâm sinh lý lứa tuổi học sinh 

phổ thông, thực tiễn xã hội. 

- Nghiên cứu các yếu tố tác động, các điều kiện đảm bảo giáo 

dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở Việt Nam hiện nay. 

- Thực hiện việc khảo sát về giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông; đề xuất các quan điểm, giải pháp bảo đảm giáo dục 

quyền con người cho học sinh phổ thông trên cơ sở lý luận và thực tiễn. 

1.4. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

1.4.1. Cơ sở lý thuyết 

Để thực hiện luận án, nghiên cứu sinh dựa trên những cơ sở 

lý thuyết cơ bản là: quan điểm về quyền con người Đảng và Nhà 

nước ta về quyền con người và giáo dục quyền con người nói chung, 

cho học sinh phổ thông nói riêng; lý luận cơ bản về tâm lý học sinh 

phổ thông; các quan điểm lý luận cơ bản về giáo dục quyền con 

người và giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

Từ cơ sở lý thuyết nêu trên, luận án xây dựng các giả thuyết 

nghiên cứu sau đây: 

- Việc giáo dục quyền con người cho học sinh phải phù hợp 

với các đặc điểm tâm lý lứa tuổi và điều kiện sinh hoạt, học tập của 

các em.  

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về giáo dục quyền con người, 

tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, vận dụng một cách phù hợp vào 

điều kiện cụ thể ở nước ta và nếu được đổi mới toàn diện, giáo dục 



9 

quyền con người cho học sinh phổ thông sẽ đạt được nhiều thành tựu, 

hiệu quả hơn.  

Từ giả thuyết nghiên cứu, Luận án trả lời các câu hỏi nghiên cứu 

sau đây: 

- Xác định rõ mục đích, yêu cầu của giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông. 

- Đổi mới toàn diện về chương trình, cách thức tổ chức; nội 

dung, hình thức, phương pháp giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông. 

- Các yếu tố tác động đến việc giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông; 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục quyền 

con người cho học sinh phổ thông; 

- Đánh giá thực tiễn giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông hiện nay xét theo các mục đích, yêu cầu đã được xác định, 

nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng. 

- Các giải pháp chủ yếu về đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở nước ta 

hiện nay. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Giáo dục quyền con người nói chung, cho học sinh phổ thông 

nói riêng đã được quan tâm nghiên cứu trong nhiều công trình khoa 

học ở trong và ngoài nước. Các công trình khoa học đã đưa ra nhiều 

kết quả nghiên cứu quan trọng, là nguồn tư liệu tham khảo quý để 

cho tác giả luận án tham khảo, kế thừa và tiếp tục phát triển, đi sâu 

vào nhiều khía cạnh của luận án.  

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài giáo 

dục quyền con người nói chung và giáo dục quyền con người cho trẻ 
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em nói riêng, nghiên cứu sinh đã xác định những vấn đề cơ bản cần 

triển khai trong luận án, xác định giả thuyết nghiên cứu và các câu 

hỏi nghiên cứu. 

 

Chương 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC QUYỀN  

CON NGƯỜI CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 

Trong chương 2, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề lý 

luận cơ bản về giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông, đề 

cập về giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở một số 

quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở để tham khảo trong nghiên cứu 

và ứng dụng thực tiễn giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông ở nước ta hiện nay.  

2.1. Khái niệm giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông 

2.1.1. Quan niệm về giáo dục quyền con người 

Trong nội dung này, luận án đã phân tích bản chất, mục đích, ý 

nghĩa của giáo dục quyền con người trong xã hội hiện đại 

2.1.2. Quan niệm về giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông 

2.1.2.1. Một số nét khái quát về học sinh phổ thông 

 Học sinh phổ thông là người đang theo học tại các trường phổ 

thông bao gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quá 

trình phát triển tâm, sinh lý, tri thức của học sinh phổ thông được 

phát triển từ chỗ phụ thuộc vào gia đình, nhà trường đến chỗ học sinh 

phổ thông có suy nghĩ độc lập, có các quan hệ độc lập, có thể thể 

hiện quan điểm cá nhân, khẳng định cái tôi, vị thế của mình ở nhà 

trường, gia đình và xã hội,  
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2.1.2.2. Khái niệm giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông là hoạt 

động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch  nhằm trang bị những kiến 

thức cơ bản về quyền con người cho học sinh phổ thông thông qua 

các hình thức, nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp đặc 

điểm lứa tuổi học sinh nhằm hình thành thói quen, kinh nghiệm, 

các kỹ năng cần thiết về sự tôn trọng, bảo vệ, sử dụng quyền con 

người, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. 

2.2. Vai trò xã hội của giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông có vai trò to 

lớn, được thể hiện ở những điểm cơ bản sau đây: 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông nhằm trang 

bị kiến thức, kỹ năng sử dụng, bảo vệ, tôn trọng quyền con người 

của học sinh, góp phần xây dựng văn hóa quyền con người; góp 

phần góp phần xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, 

phòng ngừa bạo lực học đường, bảo vệ quyền, lợi ích và sự phát 

triển của học sinh phổ thông. 

2.3. Các thành tố của giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông 

Các thành tố của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông bao gồm: 

Một là, mục tiêu của giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông. 

Hai là, nguyên tắc của giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông: bảo đảm sự phù hợp giữa mục tiêu giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông với mục tiêu giáo dục phổ thông, tiến 
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hành thường xuyên, gắn kết giữa giáo dục lý luận với giáo dục thực 

tiễn; có sự tham gia của học sinh, gia đình, xã hội. 

Ba là, nội dung giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông bao gồm những kiến thức cơ bản về quyền con người, kỹ năng 

vận dụng trong cuộc sống, phù hợp với môi trường học tập, sinh sống 

của học sinh. 

Bốn là, chủ thể và đối tượng giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông. 

Năm là, hình thức giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông. 

Sáu là, phương pháp giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông. 

2.4. Các yếu tố tác động đến hoạt động giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông 

Về cơ bản, có những yếu tố như: mục tiêu, tính chất, nguyên lý 

của giáo dục phổ thông; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục 

quyền con người; sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; 

niềm tin vào pháp luật, cuộc sống, và những người xung quanh; đặc 

điểm tâm, sinh lý, môi trường sống của học sinh phổ thông; ý thức 

pháp luật, ý thức về quyền, về nhu cầu hiểu biết pháp luật và quyền 

con người của học sinh phổ thông; chương trình, hình thức, phương 

pháp giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

2.5. Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở 

một số quốc gia trên thế giới 

Luận án nghiên cứu giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông ở một số quốc gia trên thế giới và đưa ra nhận 

xét, gợi ý cho Việt Nam trong giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông.  
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- Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông ở Liên 

bang Nga được thực hiện theo hai hình thức: lồng ghép trong các 

môn học giáo dục công dân, giáo dục pháp luật và tách thành môn 

học riêng và môn học giáo dục công dân, giáo dục pháp luật trong đó 

có giáo dục quyền con người là môn học chính khóa, có vị trí quan 

trọng trong chương trình đào tạo. 

Tại Ôxtrâylia, nội dung giáo dục quyền con người cho học 

sinh được thể hiện qua cách thiết kế bài giảng, buổi thảo luận thu hút 

các em vào các tình huống liên quan đến quyền con người. 

Tuy không có một môn học riêng về pháp luật và quyền con 

người, song ở Thụy Điển cũng tổ chức cung cấp kiến thức về quyền con 

người cho học sinh thông qua việc lồng ghép vào nhiều môn học trong 

nhà trường và thông qua các tổ chức về Công tác xã hội.   

Nét đặc trưng của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông ở Canada và Hoa Kỳ là tính đa dạng về nội dung, hình thức giáo 

dục, đưa các bài tập tình huống và thu hút các em tham gia cùng các giảng 

viên, nhà hoạt động thực tiễn. Tại Cộng hòa Pháp, giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông được lồng ghép trong chương trình giáo dục 

công dân, giáo dục pháp luật.  

  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông có nội hàm 

rộng lớn, được thể hiện ở mục đích, yêu cầu nhằm trang bị kiến thức 

cơ bản về quyền con người, hình thành ý thức tôn trọng, bảo vệ, sử 

dụng quyền con người cho học sinh phổ thông. Đồng thời qua đó 

cũng góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với 

cộng đồng, xã hội.  

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông là quá trình 

tương tác giữa giáo viên và các chủ thể khác có tham gia vào giáo 
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dục quyền con người với học sinh phổ thông nhằm đạt được mục tiêu 

giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông có vai trò  

quan trọng đối với quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách học 

sinh phổ thông; là điều kiện bảo đảm cho việc hiện thực hóa quyền 

con người và góp phần xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích 

cực và phòng ngừa bạo lực học đường. 

 Các thành tố của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông bao gồm: Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, hình thức, phương 

pháp, chủ thể giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông.  

Hoạt động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông 

chịu sự tác động bị chi phối, tác động của nhiều yếu tố xã hội từ văn 

hóa, pháp luật, lối sống, nội dung, hình thức, phương pháp, sự kết 

hợp giữa các thiết chế nhà trường, gia đình, xã hội; đặc điểm lứa tuổi 

và môi trường sống của học sinh và những người xung quanh. 

Kinh nghiệm một số quốc gia về giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông có ý nghĩa tham khảo quan trọng cho Việt Nam, 

trong đó có việc cần xác định học sinh là trung tâm trong tổ chức giáo 

dục quyền con người, gắn kết giữa lý luận, pháp luật và thực tiễn, kỹ 

năng thực hành quyền con người của các các em. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Sự phát triển và ảnh hưởng của giáo dục phổ thông đến 

hoạt động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông 

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, giáo dục phổ 

thông được chia thành hai giai đoạn là giai đoạn giáo dục cơ bản (từ 

lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ 

lớp 10 đến lớp 12). 

Giáo dục phổ thông đặt nền tảng cho việc hình thành nhân 

cách con người, bởi lẽ, lứa tuổi học sinh phổ thông là quá trình phát 

triển, biến động mạnh mẽ và ổn định của tâm sinh lý học sinh phổ 

thông. Những kiến thức quyền con người giúp cho học sinh phổ 

thông dễ dàng nhận biết và có khả năng ứng xử trong những tình 

huống, trường hợp cụ thể dựa trên quy định pháp luật. 

3.2. Thực trạng cơ sở chính trị - pháp lý của hoạt động giáo 

dục quyền con người cho học sinh phổ thông 

Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đã có chính 

sách nhất quán về bảo vệ quyền con người và giáo dục quyền con 

người trong đó có giáo dục quyền con người cho học sinh. Chính 

sách này đã được thể hiện trong nhiều văn bản pháp lý quan trọng từ 

Hiến pháp, Các Luật và nhiều văn bản pháp luật khác.  

3.3. "  Thực trạng hoạt động giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông " 

3.3.1. Xác định vị trí, mục tiêu của giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông 

Trong một thời gian dài, trong hệ thống các môn học bậc phổ 

thông, môn Đạo đức, Giáo dục công dân là “môn phụ” nên học sinh 
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cũng như phụ huynh học sinh không dành sự quan tâm thích đáng 

cho việc học tập môn học này. Từ năm học này, môn học giáo dục 

công dân đã được xác định là môn học chính, trả lại đúng vị trí, vai 

trò của môn học "làm người" này là một chính sách đúng đắn cũng 

như ở nhiều quốc gia khác. 

3.3.2. Chủ thể thực hiện giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông 

Có nhiều chủ thể tham gia thực hiện giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông, bao gồm: giáo viên trực tiếp giảng dạy các 

môn Đạo đức, Giáo dục công dân; các cán bộ quản lý trường phổ 

thông, giáo viên giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội 

và giáo viên chủ nhiệm lớp; các tổ chức, đoàn thể xã hội.. 

3.3.3. Thực trạng nội dung giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông 

Nội dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục 

mầm non và tiểu học được lồng ghép thông qua nội dung giáo dục 

đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã 

hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề 

hình thành ý thức pháp luật; 

- Nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục 

trung học cơ sở, trung học phổ thông trang bị kiến thức ban đầu về 

quyền, nghĩa vụ của công dân, rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng 

và chấp hành pháp luật.  

Hiện tại, cấu trúc chương trình Đạo đức và Giáo dục công dân, 

giáo dục quyền con người ở bậc học phổ thông ở nước ta còn khá 

nhiều bất cập cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 
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3.3.4. Thực trạng hình thức và phương pháp giáo dục quyền 

con người cho học sinh phổ thông 

Việc áp dụng các hình thức, phương pháp giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông còn khá nhiều yếu kém, bất cập, ảnh 

hưởng đến chất lượng và hiệu quả hình thành ý thức về quyền con 

người của học sinh. Hình thức giáo dục ngoại khóa còn chưa tổ chức 

thường xuyên hoặc nội dung cũng chủ yếu là phổ biến các quy định 

pháp luật. 

Về phương pháp, việc áp dụng đa dạng các phương pháp tạo sự 

hấp dẫn, thiết thực cho học sinh mới chỉ có ở một số ít trường học.  

3.3.5. Thực trạng phương tiện giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông 

Trên thực tế còn thiếu vắng các phương tiện, tài liệu cần thiết 

về giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông đã gây khó 

khăn cho việc tự tìm hiểu, tự học hỏi về quyền con người của học 

sinh phổ thông 

3.4. Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục quyền con người 

đối với học sinh phổ thông 

3.4.1. Mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông với nội dung môn học Đạo đức, Giáo dục công dân  

Qua khảo sát thực tiễn, nội dung chương trình môn học Đạo 

đức và Giáo dục công dân ở bậc phổ thông còn nhiều hạn chế cả 

trong chương trình chính khóa và ngoại khóa. 

3.4.2. Khả năng nắm bắt, nhận thức quyền con người của học 

sinh phổ thông 

Kết quả khảo sát khả năng nắm bắt, nhận thức về quyền con 

người của học sinh phổ thông ở một số tỉnh thành phố như thành phố 

Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh… cho thấy, 
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hầu hết học sinh chưa hiểu biết đầy đủ về các quyền và cách thức sử 

dụng quyền trong cuộc sống. 

3.4.3. Việc hình thành kỹ năng và sử dụng kỹ năng vận dụng 

kiến thức, pháp luật quyền con người của học sinh phổ thông 

Nhìn chung, học sinh còn hạn chế trong việc vận dụng kiến 

thức và pháp luật quyền con người của học sinh phổ thông vào thực 

tế cuộc sống. Thực trạng này xuất phát chủ yếu từ việc giáo dục 

quyền con người cho các em còn thiên về lý luận, quy định pháp luật 

mà ít trang bị kiến thức, tư liệu thực tiễn và các bài tập tình huống. 

3.4.4. Sự quan tâm của cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy 

đối với nội dung, phương pháp giáo dục quyền con người các 

trường phổ thông 

Sự quan tâm của cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy đối với nội 

dung, phương pháp giáo dục quyền con người các trường phổ thông 

vẫn còn hạn chế, được thể hiện trong cách thức tổ chức dạy, học, 

chính khóa và ngoại khóa. 

3.4.5. Mức độ tham gia của các tổ chức, đoàn thể đại diện 

cho học sinh vào hoạt động giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông 

Sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể đại diện cho học sinh 

vào hoạt động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông chủ 

yếu được thực hiện thông qua các chương trình hoạt động ngoại khóa 

hoặc tham vấn cho các chương trình giáo dục quyền con người cho 

học sinh.  

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Giáo dục quyền con người là một nội dung trong chương trình 

giáo dục phổ thông. Hoạt động giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần 
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hình thành nhận thức và kỹ năng của học sinh về quyền, và ý thức 

tôn trọng, bảo vệ, sử dụng quyền. Tuy vậy, giáo dục quyền con người 

cho học sinh phổ thông còn nhiều yếu kém, bất cập về chương trình, 

cách tổ chức giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vv... Phần khảo 

sát thực tiễn tại một số trường phổ thông mà tác giả đã thực hiện là 

minh chứng cho thực trạng nêu trên. 

Luận án cũng đã đề cập đến một số hạn chế như yêu cầu phân 

hóa nội dung chương trình giáo dục quyền con người trong chương 

trình giáo dục phổ thông tương ứng với từng bậc học phổ thông; 

trong môn học Đạo đức, Giáo dục công dân còn thiên về giáo dục nội 

dung lý luận quyền con người mà chưa quan tâm đến giáo dục kỹ 

năng quyền con người; hình thức và phương pháp giáo dục quyền 

con người cho học sinh phổ thông chưa được đầu tư đổi mới một 

cách thích đáng… Đây là cơ sở thực tiễn để tác giả trình bầy các 

quan điểm, giải pháp đổi mới giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông ở nước ta hiện nay. 
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Chương 4 

NHU CẦU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI 

CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

4.1. Nhu cầu tăng cường giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông 

4.1.1. Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

phổ thông  

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông cần được 

đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ để đáp ứng đường lối đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà. 

 4.1.2. Thúc đẩy hoạt động giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

pháp luật cho công dân để hình thành văn hóa pháp luật, văn hóa 

quyền con người 

4.1.3. Khắc phục những nhược điểm của giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông trong thời gian vừa qua 

Gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục lý luận quyền con người với 

giáo dục thực tiễn quyền con người là mục tiêu, yêu cầu cho việc đổi 

mới giáo dục quyền con người cho học sinh. 

4.2. Quan điểm đổi mới, tăng cường giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông 

Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông cần được 

xây dựng, thực hiện trên những quan điểm cơ bản sau đây: 

Gắn kết lý luận, pháp luật và thực tiễn, đưa các bài tập tình 

huống vào giáo dục pháp luật cho học sinh. 

Tăng cường, đảo bảo sự tham gia chủ động, tích cực của học 

sinh phổ thông trong các hoạt động về giáo dục quyền con người cho 
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học sinh, kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động 

giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

4.3. Giải pháp đổi mới, tăng cường giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông 

4.3.1. Nhóm giải pháp tổng thể   

Nâng cao nhận thức về giáo dục quyền con người cho học sinh 

phổ thông của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ sở giáo dục 

phổ thông, gia đình và xã hội.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh, thu hút sự tham gia của gia đình, đoàn 

thể, doanh nghiệp cùng với nhà trường vào giáo dục pháp luật. 

4.3.2. Giải pháp đổi mới việc tổ chức giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông 

4.3.2.1. Giải pháp xây dựng nội dung giáo dục quyền con 

người phù hợp với đặc thù của học sinh phổ thông 

Nội dung giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông 

cần được xác định theo các nhóm đối tượng học sinh: bậc tiểu học, 

bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

4.3.2.2. Giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông 

Cần áp dụng đa dạng các phương pháp giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông: các phương pháp thuyết trình, nghiên 

cứu, đọc tài liệu; tự thuyết trình; phản hồi từ học sinh; thảo luận 

nhóm, phân tích bài tập tình huống, các tiểu phẩm vv.. 

4.3.2.3. Giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện giáo dục 

quyền con người cho học sinh phổ thông 

Rà soát, đổi mới chương trình giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông, tổ chức các khóa tập huấn định kỳ cho giáo viên 

giảng dạy môn Đạo đức và Giáo dục công dân, tổ chức giao lưu, chia 
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sẻ kinh nghiệm giữa các nhà trường, các tổ chức xã hội trong công 

tác này.  

4.3.3. Các giải pháp mang tính hỗ trợ cho việc đổi mới, tăng 

cường giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông 

4.3.3.1. Nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa nhà trường phổ 

thông với các tổ chức, đoàn thể và gia đình trong thực hiện giáo dục 

quyền con người cho học sinh phổ thông 

4.3.3.2. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đại 

diện cho học sinh phổ thông cũng như các tổ chức xã hội tham gia 

giáo dục quyền con người 

Cần gắn nội dung giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông với các chương trình hoạt động của các tổ chức này.  

4.3.3.3. Thiết lập mô hình tư vấn học đường để giải đáp các 

thắc mắc của học sinh phổ thông 

Cần áp dụng thường xuyên, linh hoạt một số hình thức như: sử 

dụng các kết quả tư vấn, khuyến nghị, hướng dẫn kỹ năng tư vấn cho 

đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật, giáo dục quyền con người 

vv.. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, đáp ứng yêu 

cầu trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng, bảo vệ quyền con người cho 

các em, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo.  

Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông cần được thực hiện trên các quan điểm cơ bản và 

các nhóm giải pháp chủ yếu. Luận án đã đề xuất và luận giải về các 

quan điểm đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho 

học sinh phổ thông. Trên cơ sở đó, luận án đã trình bầy các nhóm 
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giải pháp với những kiến nghị cụ thể cho từng giải pháp. Đây là 

những kiến nghị phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay để góp 

phần đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho học 

sinh phổ thông. 

 

KẾT LUẬN 

Nội dung của luận án đã tập trung phân tích những vấn đề lý 

luận cơ bản của giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông. 

Tác giả luận án đã thực hiện khảo sát tại một số trường phổ thông. 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã phân tích, đề xuất các quan 

điểm và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông ở nước ta hiện nay. 

Từ những phân tích trong nội dung Luận án, nghiên cứu sinh 

rút ra những kết luận chủ yếu sau đây: 

1. Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông là một 

nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông và được thiết kế lồng 

ghép trong môn học Đạo đức và Giáo dục công dân.  

2. Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông góp phần 

quan trọng vào việc hình thành nhân cách cho học sinh phổ thông, 

đồng thời góp phần hình thành tư cách công dân trong mối quan hệ 

với nhà nước khi đến tuổi trưởng thành.  

Trên cơ sở tri thức, tình cảm, thái độ, cách xử sự dựa trên nền 

tảng quyền con người, học sinh phổ thông có thể thực hiện, thúc đẩy 

và bảo vệ quyền con người của mình và cho người khác. 

3. Giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông bao gồm 

nhiều thành tố cấu thành như mục tiêu, nội dung, hình thức, phương 

pháp, chủ thể thực hiện giáo dục quyền con người.  

4. Hoạt động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ 

thông hiện tại, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động 



24 

giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông còn nhiều hạn chế 

về chương trình, tổ chức giảng dạy, học tập, ngoại khóa, về hình thức 

và phương pháp….  

5. Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, hoạt động giáo dục quyền con người cho học sinh phổ thông 

cũng cần phải được đổi mới để nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con 

người cho học sinh phổ thông.  

6. Cần tiếp tục nghiên cứu về nội dung, phương pháp, hình 

thức cụ thể, phù hợp hơn đối với các cấp học: tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông… để đạt được hiệu quả cao hơn về giáo dục 

quyền con người cho học sinh phổ thông./. 

 

 

 


