
Giáo dục kĩ năng an toàn số cho học sinh
phổ thông

Điểm cao có phản ánh năng lực an toàn
và hiểu biết số?



Khung năng lực công dân số DKAP

5 miền năng lực
công dân số

UNDERSTANDING 
CHILDRIGHTS

Hiểu biết về quyền trẻ
em

PERSONAL DATA, 
PRIVACY AND 
REPUTATION
Dữ liệ cá nhân, 

quyền riêng tư và
danh tính

DIGITAL SAFETY 
AND 

RESILIENCE
An toàn số

DIGITAL PARTICIPATION AND AGENCY
Tiếp cận và hoà nhập với thế giới số

DIGITAL 
LITERACY
Hiểu biết số

DIGITAL CREATIVITY 
AND INNOVATION
Sáng tạo và đổi mới số

DIGITAL EMOTIONAL INTELLIGENCE
Năng lực tình cảm số

PROMOTING 
AND 

PROTECTING 
HEALTH AND 

WELLBEING
Thúc đẩy và bảo vệ
sức khoẻ tinh thần, 

thể chất

DITITAL 
RESILIENCE

Năng lực phục hồi



Tính cấp thiết

Trưởng thành cùng sự phát triển của
kĩ thuật số

Generation Z/iGeneration/Digital natives
Trải nghiệm không tương xứng với

hiểu biết

Doing VS Knowing

Vai trò của nhà trường trong thúc đẩy
năng lực số

Digital Society
Tham gia thế giới số một cách an toàn, 

có hiểu biết và có trách nhiệm

Digital competences



Cơ sở lí luận

• Các khung lí thuyết về năng lực số và an toàn số: European 
framework, Dự thảo khung năng lực số cho học sinh phổ thông
Việt Nam

• An toàn và phục hồi số: Dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, danh
tính; Thúc đẩy và bảo vệ sức khoẻ thể chất/tinh thần; hiểu biết về
quyền và trách nhiệm trong thế giới số ở góc độ địa phương và
toàn cầu

• Vấn đề an ninh mạng

• Phát triển năng lực an toàn số trong nhà trường phổ thông: Tổng
quan chương trình học và phương pháp đánh giá môn Tin 
học/Công nghệ thông tin ở các nước



Nội dung nghiên cứu

1. Điểm trung bình môn Tin học/CNTT có phản ánh năng

lực an toàn số không?

2. Trải nghiệm cá nhân, hoạt động ngoại khoá, sở thích

học tập có vai trò như thế nào?

3. Tác động gián tiếp của giới tính và khả năng ngoại ngữ?



Phương pháp

Tương q u a n

Điểm TB môn Tin học/CNTT 

Trải nghiệm trong và ngoài nhà trường

Điểm số, Hoạt động ngoại khoá, Học
thêm, Sở thích học tập, Trải nghiệm học
tập trên lớp

Năng lực an toàn số

14 câu hỏi likert scale

Học sinh THCS

BEBRAS + DKAP 

MẪU NGHIÊN CỨU



Kết quả
• Không có mối liên hệ nào giữa điểm số và năng lực an toàn số (r=.161**)

• Không có sự khác biệt giữa hai nhóm học sinh về các khía cạnh năng lực an toàn số, ngoại trừ: vấn đề

bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng (nhóm BEBRAS cho kết quả thấp hơn)

• Mối quan hệ không tương quan giữ nguyên ý nghĩa thống kê đối với nhóm học sinh nữ: r= .175**

• Năng lực ngoại ngữ (điểm Trung bình môn Ngoại ngữ ở trường) không cho thấy ảnh hưởng nào

• Đối với cả hai nhóm học sinh nam và nữ, các yếu tố có sức ảnh hưởng là tham gia các lớp học

thêm/câu lạc bộ (C5), Trải nghiệm ngoại khoá (C4) các trải nghiệm học tập tích cực, chủ động (C6)
Correlations for females

C4 C5 C6 DS

C4 1 .503
**

.569
**

.267
**

C5 1 .413
**

.223
**

C6 1 .243
**

DS 1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations for males

C4 C5 C6 C7

C4 1 .533
**

.527
**

.275
**

C5 1 .407
**

.185
*

C6 1 .208
**

C7 1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Thảo luận

• Trọng tâm của chương trình giáo dục và hoạt động
đánh giá trong nhà trường

• Vai trò của giáo dục trong nhà trường

• Vấn đề quyền trẻ em

• Sự ảnh hưởng của các trải nghiệm thực tế

• Vai trò của phương pháp giảng dạy



Phương pháp tiếp cận bền vững 
toàn trường

PHỐI HỢP TỪ CỘNG ĐỒNG

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

PHƯƠNG PHÁP
GIẢNG DẠY /TIẾP CẬN

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH
TÍCH HỢP CHI TIẾT


