
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV) đã tổ chức tọa đàm lấy ý
kiến chuyên gia về việc xây dựng Khung Năng
lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi
số quốc gia. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ dự
án Nâng cao năng lực số cho sinh viên được tài
trợ bởi Facebook. Dự án dự kiến sẽ kéo dài tới
năm 2022 với các mục tiêu: xây dựng các khóa
học chung và chuyên sâu về năng lực số, xuất
bản giáo trình, cẩm nang về năng lực số, phát
triển các mô hình hoạt động ngoại khóa, câu
lạc bộ cho sinh viên về năng lực số. Tại buổi
tọa đàm, Nhóm nghiên cứu đã báo cáo về thực
trạng năng lực số của sinh viên và mô hình
khung năng lực số cùng chuẩn đầu ra cho sinh
viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên
đang thiếu hụt những kỹ năng và kiến thức
quan trọng để làm việc, học tập và trải nghiệm
trong môi trường số.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất Khung năng lực
số cho sinh viên trong thế kỷ 21 với bảy nhóm     
kỹ năng: Vận hành thiết bị và phần mềm,     
 Khai thác thông tin và dữ liệu, Giao tiếp và
hợp tác trong môi trường số, Sáng tạo nội dung
số, Bảo đảm an ninh và trên không gian mạng,
Học tập và phát triển số, Sử dụng năng lực số
cho nghề nghiệp.
Các chuyên gia góp ý cho rằng cần nâng cao
tính ứng dụng của khung năng lực số và chuẩn
đầu ra đối với sinh viên, tính toán các giải
pháp khi đưa môn học về năng lực số vào
giảng dạy trong các trường đại học, nâng cao
nhận thức về năng lực số trong bối cảnh
chuyển đổi số quốc gia, v.v. Kết quả của dự án
được kỳ vọng sẽ nhân rộng và áp dụng cho
nhiều trường đại học trong cả nước ở các vùng
biển, hải đảo của tổ quốc.
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