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NỘI DUNG

Hiểu đúng về tài nguyên giáo dục mở.

Các kỹ thuật làm cho tài nguyên giáo dục mở sẵn 
sàng

Cách áp dụng và khuyến nghị định dạng tài nguyên 
giáo dục mở đối với từng loại giấy phép

Các công cụ hỗ trợ biên tập và chia sẻ tài nguyên 
giáo dục mở.
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HIỂU ĐÚNG VỀ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

Tài nguyên giáo dục mở:

 Là bất kỳ tài nguyên giáo dục nào, bao gồm:
Sơ đồ chương trình đào tạo,

Các tư liệu khóa học,

Sách giáo khoa, video, multimedia, podcast...

Bất kỳ tư liệu nào được thiết kế để dạy và học.

Mà người sử dụng không phải trả phí, bao gồm:
Phí bản quyền,

Phí giấy phép.
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HIỂU ĐÚNG VỀ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

Tài nguyên giáo dục mở khác với:

E-Learning (học tập điện tử)

Học tập mở/ giáo dục mở

Xuất bản truy cập mở (Open Access Publishing)

Tài nguyên giáo dục mở không đòi hỏi chặt chẽ như 
phần mềm tự do nguồn mở.

Theo tài liệu “A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)” - UNESCO xuất bản năm 2011
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CÁC KỸ THUẬT 
LÀM CHO TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ SẴN SÀNG

Định dạng phù hợp với giấy phép:

Nếu tài nguyên giáo dục mở nhưng không cho sửa chữa:
CC BY-ND: Ghi công – Chia sẻ như nhau – Không có phái sinh,

CC BY-NC-ND: Ghi công - phi thương mại - không có phái sinh.

…có thể sử dụng định dạng hạn chế việc sửa chữa, ví dụ:
Định dạng file PDF đối với sách điện tử.

Chuẩn đóng gói SCORM đối với E-learning.
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CÁC KỸ THUẬT 
LÀM CHO TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ SẴN SÀNG

Định dạng phù hợp với giấy phép (tiếp):

Nếu tài nguyên giáo dục mở cho phép sửa chữa:
CC BY: Giấy phép Ghi công

CC BY-SA: Ghi công – Chia sẻ như nhau

CC BY-NC: Ghi công – Phi thương mại

CC BY-NC-SA: Ghi công – Phi thương mại – Chia sẻ như nhau

… nên sử dụng định dạng cho phép sửa chữa, ví dụ:
Định dạng file .txt, .rtf, .html, .odt (.doc, .docx), .odp (.ptt, 
pttx), .ods (.xls, .xlsx).

… nên sử dụng định dạng mở, chuẩn mở để xuất bản.
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CÁC KỸ THUẬT 
LÀM CHO TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ SẴN SÀNG

Định dạng mở và chuẩn mở thay cho các định dạng 
đóng, độc quyền:

Thường được sử dụng bởi các phần mềm nguồn mở,

Không bị khống chế & hạn chế bởi các phần mềm độc 
quyền, 

… vì thế công cụ biên tập cũng đa dạng hơn.
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CÁC KỸ THUẬT 
LÀM CHO TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ SẴN SÀNG

Định dạng mở và chuẩn mở thay cho các định dạng 
đóng, độc quyền (tiếp):

ODF (Open Document Format for Office Applications):
.odt (thay cho .doc, .docx), 

.odp (thay cho .ptt, pttx), 

.ods (.xls, .xlsx).

PNG thay cho JPG, GIF

WEBM thay cho MPEG, H.286...
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CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ BIÊN TẬP VÀ CHIA SẺ 
TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

Bộ phần mềm văn phòng LibreOffice

Công cụ soạn thảo SCORM (E-learning) nguồn mở:

eXe: Có thể chạy trên Windows, Mac, hoặc Linux.

LAMS: Có phiên bản cho Windows, Unix and Linux.

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS):

Sakai: https://www.sakaiproject.org 

Moodle: https://moodle.org 

Claroline: http://www.claroline.net 

Hệ quản trị nội dung (Content Management System – CMS): 

NukeViet CMS: http://nukeviet.vn 

Joomla, Drupal, Wordpress...

http://exelearning.org/wiki
http://lamsfoundation.org/
https://www.sakaiproject.org/
https://moodle.org/
http://www.claroline.net/
http://nukeviet.vn/
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CHIA SẺ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

Thư viện của các trường:

Thư viện truyền thống,

Thư viện điện tử, kho học liệu online...

Chọn một kho mở trên mạng:

OER Commons: Kho tài nguyên giáo dục mở chung.

VOER: Kho tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam (Tự động chuyển đổi file 
doc thành dạng web).

Tự xây dựng kho OER riêng. Ví dụ Khan Academy, Giapschool...

Sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng kho OER: Connexions, 
WikiEducator...

Sử dụng các mạng xã hội chuyên biệt. Ví dụ: Youtube chứa video...

https://www.oercommons.org/
http://voer.edu.vn/content/gioi-thieu/
https://www.khanacademy.org/
http://giapschool.com/
http://cnx.org/
https://wikieducator.org/
http://youtube.com/
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TÓM TẮT

OER có thể ở bất cứ định dạng nào.

OER nên được đảm bảo các quyền về mặt kỹ thuật.

OER nên được đưa lên các kho nhằm chia sẻ và tái 
sử dụng.

Sử dụng bất cứ hạ tầng nào có sẵn để làm OER, 
không nhất thiết phải sử dụng các phần mềm và hệ 
thống chuyên dụng (như phần mềm soạn bài giảng 
điện tử hoặc các LMS).
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Xin trân trọng cảm ơn!
http://vfossa.vn
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