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Lời cám ơn 
 
 
 
 
 

Chúng tôi xin cám ơn những người đã đóng góp cho tài liệu này, đặc biệt là: 
 

• Ngài John Daniel, Chủ tịch Commonwealth of Learning và, Bà Stamenka Uvalic ´-
Trumbic ´, Nguyên Trưởng phòng Giáo dục đại học, UNESCO, người đi đầu trong sáng 
kiến này; 

• Ông Neil Butcher, Nhà chiến lược tài nguyên giáo dục  mở, OER Châu Phi/Viện Giáo 
dục từ xa Nam Phi, Bà Jenny Glennie, Giám đốc Viện Giáo dục từ xa Nam Phi và Bà 
Catherine Ngugi, Giám đốc dự án, OER Châu Phi, đã soạn thảo Cuốn Hướng dẫn này; 

• Thành viên của Nhóm chuyên gia đã hướng dẫn trong các chuyên ngành của mình; 
• Những đại biểu tham gia các hội thảo, các diễn đàn trực tuyến và diễn đàn chính sách 

được tiến hành trong sáng kiến “Đưa tài nguyên giáo dục mở vượt ra ngoài cộng đồng tài 
nguyên giáo dục mở: Sáng kiến chính sách và khả năng”; 

• Tất cả những người đã gửi ý kiến đóng góp cho tài liệu này, và  
• Bà Trudi van Wyk, Chuyên gia giáo dục eLearning, Trung tâm Giáo dục của Khối Thịnh 

vượng chung (Commonwealth of Learning) và Bà Zeynep Varoglu, Chuyên gia Chương 
trình, UNESCO, những người chịu trách nhiệm sáng kiến “Đưa tài nguyên giáo dục mở 
vượt ra ngoài cộng đồng OER: Sáng kiến chính sách và khả năng” từ lúc khởi đầu vào 
năm 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bảng chú giải các thuật ngữ 
 
 
 
 
 

Xuất bản truy cập mở: Xuất bản truy cập mở thường có nghĩa là việc phân phối rộng rãi bản 
điện tử của những bài viết trên đặc san chuyên ngành đã được thẩm định để được truy cập tự do 
và không giới hạn.1 
 
Tài nguyên Giáo dục Mở (OER): Tài nguyên giáo dục mở là bất cứ tài liệu giảng dạy, học tập 
và phương tiện nghiên cứu nào trên bất cứ phương tiện nào đặt trong lĩnh vực công và được đăng 
tải theo giấy phép mở cho phép người khác truy cập, sử dụng, thay đổi mục đích, sử dụng lại và 
phân phối lại không hạn chế hoặc ít hạn chế (Atkins, Brown & Hammond, 2007).2 Việc sử dụng 
các quy chuẩn kỹ thuật mở tăng cường tiềm năng truy cập và sử dụng lại. 
Tài nguyên giáo dục mở có thể gồm các khoá học /chương trình đầy đủ, tài liệu của các môn học, 
các môđun, tài liệu hướng dẫn học sinh, bài giảng, sách giáo khoa, các bài nghiên cứu, băng 
video, các công cụ và dụng cụ đánh giá, tài liệu tương tác như mô phỏng, đóng vai, cơ sở dữ liệu, 
phần mềm, các ứng dụng (kể cả các ứng dụng di động) và bất cứ tài liệu giáo dục hữu dụng nào. 
Thuật ngữ ‘tài nguyên giáo dục mở” không đồng nghĩa với học trực tuyến, eLearning  hay học 
tập di động (mobile learning). Nhiều tài nguyên giáo dục mở -trong khi có thể chia sẻ được dưới 
hình thức kỹ thuật số, cũng có thể in thành văn bản. 
 
Giấy phép mở: Giấy phép mở là phương thức đã được chuẩn hóa nhằm cấp phép và quy định 
những giới hạn trong truy cập, sử dụng, thay đổi mục đích, sử dụng lại hay phân phối lại các tác 
phẩm sáng tạo (có thể là âm thanh, văn bản, hình ảnh, đa phương tiện, vv…).3 
 
Để biết thêm các định nghĩa của các thuật ngữ liên quan, xin xem cuốn Sổ tay Hướng dẫn cơ bản 
về tài nguyên giáo dục mở (OER) (Butcher, 2011), do UNESCO và COL phát hành.4 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Sáng kiến truy cập mở Budapest (http://www.soros.org/openacess/read) 
2 Đánh giá Phong trào tài nguyên giáo dục mở (OER): Thành tựu, Thách thức và Cơ hội mới 
(http://www.hewlett.org/uploads/files/ReviewoftheOERMovement.pdf) 
3 Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/) và Định nghĩa Mở (http://opendefinition.org/guide/) 
4 Xem Sổ tay Hướng dẫn cơ bản về  tài nguyên giáo dục mở (OER) http://www.col.org/oerBasicGuide) 
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Lời giới thiệu 
 
 
 

1.1 Mục đích của cuốn Hướng dẫn 
 

Tài nguyên giáo dục mở (OER) là tài liệu được sử dụng để hỗ trợ giáo dục có thể được tự do truy 
cập, sử dụng lại, điều chỉnh và chia sẻ. Cuốn Hướng dẫn này nêu lên những vấn đề chính và gợi 
ý lồng ghép tài nguyên giáo dục mở vào giáo dục đại học. 
Mục đích của cuốn Hướng dẫn là khuyến khích những người ra quyết định trong chính phủ và 
các tổ chức đầu tư vào sản xuất, điều chỉnh cho phù hợp và sử dụng tài nguyên giáo dục mở một 
cách hệ thống và đưa vào giáo dục đại học nhằm cải tiến chất lượng chương trình khung và giảng 
dạy và giảm chi phí. 
 
 
1.2 Cơ sở của cuốn Hướng dẫn 
 
1.2.1    Bối cảnh giáo dục đại học 
 
Trong kinh tế tri thức toàn cầu hiện nay, các hệ thống giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng  
trong sự phát triển xã hội và cạnh tranh kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, có những thách thức lớn 
trong việc đáp ứng nhu cầu tuyển sinh ngày càng tăng trên toàn thế giới. Theo dự báo, số lượng 
sinh viên nhập học toàn cầu hiện là 165 triệu và sẽ tăng 98 triệu cho đến năm 2025. Tuy nhiên, 
không thể đáp ứng được sự tăng trưởng này bởi khó có thể có sự gia tăng tương ứng về nguồn 
nhân lực và tài chính cho ngành giáo dục đại học. 
 
Rất nhiều cơ sở đã đưa công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào các chương trình quản lý, 
quản trị và giáo dục của mình để phục vụ sinh viên với hiệu quả chi phí tốt hơn và chuẩn bị cho 
sinh viên bước vào thế giới sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ở rất nhiều nước đang phát triển, việc 
tiếp cận với phần cứng, phần mềm và kết nối mạng vẫn còn là thách thức. Vì vậy điều cấp thiết 
là phải điều chỉnh các phương pháp sư phạm và tài liệu học tập cho phù hợp với môi trường này 
trong khi vẫn đảm bảo chất lượng cao và cơ hội giáo dục phù hợp. 
 
Đồng thời, công nghệ thông tin và truyền thông đẩy mạnh việc truyền bá thông tin qua các hệ 
thống truyền thông toàn cầu, dẫn đến sự bùng nổ trong việc tạo ra và cùng chia sẻ kiến thức. 
 



 
 
 Sự tham gia của những người không phải là chuyên gia vào một số lĩnh vực chuyên ngành trước 
đây đang mở rộng ranh giới của học thuật, trong khi việc tạo ra kiến thức năng động và các hệ 
thống mạng máy tính xã hội và xử lý  ngày càng được gia tăng và được chấp nhận nhiều hơn. 
Điều này mở ra các cơ hội tạo ra và chia sẻ hàng loạt các tài nguyên giáo dục có thể đáp ứng nhu 
cầu của sinh viên ngày càng đa dạng hơn. Việc số hóa thông tin, kết hợp với sự phổ biến ngày 
càng rộng rãi của nó đã đặt ra những thách thức lớn đối với các khái niệm về sở hữu trí tuệ. Các 
chế độ bản quyền và các mô hình kinh doanh xuất bản đang được đưa ra soi xét.  
 
Việc truy cập OER trực tuyến tăng lên đã đẩy mạnh học tập cá nhân, cùng với việc thiết lập 
mạng xã hội và học tập có sự cộng tác tạo ra các cơ hội đổi mới về sư phạm. 
 
1.2.2 Cấp phép mở và sự xuất hiện của tài nguyên giáo dục mở  
 
Giấy phép mở xuất hiện nhằm nỗ lực bảo vệ quyền của tác giả trong môi trường nơi nội dung 
(đặc biệt khi số hóa) có thể được sao chép và chia sẻ dễ dàng mà không cần xin phép. Giấy phép 
mở nhằm đảm bảo rằng sự sao chép và chia sẻ được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý linh hoạt 
hơn là trong tình trạng giữ bản quyền tự động. Nó cho phép cấp giấy phép một cách chính xác, 
trong khi loại bỏ các hạn chế của bản quyền truyền thống. 
 
Tài nguyên giáo dục mở là một phần của quy trình này. Nó cho phép linh hoạt hơn trong việc sử 
dụng, sử dụng lại và điều chỉnh tài liệu cho phù hợp với bối cảnh địa phương và môi trường học 
tập, trong khi các tác giả có tác phẩm vẫn được công nhận. 
 
Một số người ủng hộ OER nói rằng lợi ích chính của nội dung mở là ‘tự do’ (miễn phí) nhưng đó 
là sự đơn giản thái quá. Nội dung mở có thể được chia sẻ với người khác mà không cần phải xin 
phép và không phải trả phí cấp giấy phép hoặc các loại lệ phí truy cập khác. Tuy nhiên, một số 
chi phí quan trọng cũng phải được tính đến. Để tận dụng tài nguyên giáo dục mở hiệu quả đòi 
hỏi các cơ sở phải đầu tư một cách có hệ thống vào thiết kế chương trình khung/ khoá học và 
phát triển tài liệu và thu thập tài liệu. Cần phải đầu tư thời gian vào việc phát triển các chương 
trình và tài liệu, tìm tài nguyên giáo dục mở phù hợp, điều chỉnh tài nguyên giáo dục mở hiện có 
và thương thảo việc cấp giấy phép bản quyền (nếu tài liệu không được cấp phép mở). Ngoài ra 
còn có các chi phí liên quan khác như mua sắm và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
và truyền thông (đối với các mục đích tạo ra và chia sẻ) nội dung và băng thông rộng. 
 
Đã có các cơ sở giáo dục đang đầu tư vào những việc này nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy 
và học tập. Họ tạo điều kiện cho các cơ sở khác chia sẻ tài liệu và nâng cao chất lượng chương 
trình giảng dạy cho sinh viên. Các cơ sở sử dụng và điều chỉnh tài nguyên giáo dục mở có thể 
thấy đây là cách đầu tư có hiệu quả vào thiết kế và phát triển tài liệu. 
 
1.2.3 Tiềm năng thay đổi của tài nguyên giáo dục mở  
 
Nhu cầu giáo dục đại học ngày càng tăng và sự tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin và truyền thông tạo ra những thách thức đặc biệt cho các cơ sở giáo dục đại học trong  



 
thời kỳ nguồn lực khó khăn. Điều ngày càng quan trọng đối với các cơ sở giáo dục là phải hỗ trợ 
một cách có kế hoạch và hệ thống:  

• Phát triển và cải thiện chất lượng các chương trình khung và tài liệu học tập; 
• Thiết kế chương trình và khoá học liên tục; 
• Tổ chức các buổi giao lưu với sinh viên và giữa các sinh viên; 
• Phát triển tài liệu dạy và học có chất lượng; 
• Thiết kế các công cụ thẩm định hiệu quả cho các môi trường đa dạng; và 
• Liên hệ với thế giới việc làm. 

Tài nguyên giáo dục mở có thể có đóng góp đáng kể vào những quá trình này. Tuy nhiên, tài 
nguyên giáo dục mở không tự động dẫn đến chất lượng, hiệu quả, và hiệu quả chi phí, và còn 
phụ thuộc nhiều vào các quy định thủ tục đặt ra. Tiềm năng làm thay đổi giáo dục của tài nguyên 
giáo dục mở phụ thuộc vào việc: 
 

1. Cải thiện chất lượng các tài liệu học tập thông qua các quy trình đánh giá của hội đồng 
đánh giá; 

2. Tận dụng được lợi ích của việc điều chỉnh, cá nhân hóa và địa phương hóa; 
3. Nhấn mạnh đến tính chất mở và cải thiện chất lượng; 
4. Xây dựng năng lực cho sự sáng tạo và sử dụng tài nguyên giáo dục mở để phát triển  

chuyên môn cho đội ngũ giảng viên; 
5. Phục vụ nhu cầu của sinh viên đặc biệt ví dụ như những sinh viên có nhu cầu đặc biệt; 
6. Tối ưu hoá việc sử dụng nhân sự và ngân sách của các cơ sở 
7. Phục vụ sinh viên bằng tiếng địa phương; 
8. Khuyến khích sinh viên lựa chọn và điều chỉnh tài nguyên giáo dục mở cho phù hợp 

nhằm làm cho họ tham gia tích cực hơn vào quá trình học tập; và 
9. Sử dụng tài liệu được xây dựng tại địa phương với sự công nhận xứng đáng. 

 
Tiềm năng thay đổi của tài nguyên giáo dục mở cũng bao gồm lợi ích chia sẻ và cộng tác giữa 
các cơ sở và các quốc gia và vai trò khai phá một cách sáng tạo của tài nguyên giáo dục mở, tạo 
ra các mô hình giáo dục mới. 
 
1.3 Phạm vi của Hướng dẫn 
 
Với tiềm năng của tài nguyên giáo dục mở là nhằm cải thiện các hệ thống giáo dục đại học, 
UNESCO và Commonwealth of Learning (COL) đã xây dựng cuốn Hướng dẫn này sau khi tham 
khảo rộng rãi với các bên liên quan ở các khu vực trên thế giới để hỗ trợ các chính phủ, các cơ sở 
giáo dục đại học, đội ngũ giảng viên, các tổ chức sinh viên và các cơ quan đảm bảo chất 
lượng/cấp chứng chỉ và công nhận bằng cấp. Tài liệu đi kèm của UNESCO-COL, cuốn Sổ tay 
Hướng dẫn Tài nguyên giáo dục mở (OER) (Butcher, 2011)5, cung cấp những thông tin chi tiết 
hơn về tất cả mọi khía cạnh của tài nguyên giáo dục mở. 
 
 
                                                            
5 Xem http://www.col.org/oerBasicGuide 
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Hướng dẫn cho các bên liên quan tới giáo dục đại học 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  Hướng dẫn cho chính phủ 
 
Vai trò của chính phủ trong giáo dục đại học và mối quan hệ của chính phủ với các cơ sở trong 
lĩnh vực này khác nhau giữa các quốc gia. Tuy nhiên, chính phủ thường đóng vai trò quan trọng 
trong việc hoạch định chính sách cho các hệ thống giáo dục đại học. Các chính phủ quan tâm đến 
việc đảm bảo rằng đầu tư công vào giáo dục đại học góp phần hữu ích và hiệu quả vào phát triển 
kinh tế xã hội. Hầu hết các chính phủ cũng hỗ trợ tài chính cho một số trường đại học.  
 
Trong trường hợp này, các chính phủ thường yêu cầu rằng các tài liệu giáo dục được xây dựng 
với ngân sách công được cung cấp theo giấy phép mở. Mặc dù đôi khi không yêu cầu cấp phép 
mở vì một số lý do, nhưng việc chia sẻ tài liệu giáo dục là tiềm năng lớn cải thiện chất lượng, sự 
minh bạch và khả năng tiếp cận các hệ thống giáo dục đại học. 
 
Tương tự như vậy, các chính phủ có thể sử dụng chế độ cấp phép mở để tăng cường tác dụng 
đòn bẩy của đầu tư công, bằng cách tạo điều kiện cho việc sử dụng lại các tài nguyên đó một 
cách rộng rãi với bổ xung đầu tư tối thiểu. 
 
Trong trường hợp này, các chính phủ cần: 
 
(a) Ủng hộ sử dụng tài nguyên giáo dục mở thông qua vai trò hoạch định chính sách trong 

giáo dục đại học. Bao gồm khuyến khích và ủng hộ sử dụng tài nguyên giáo dục mở điều 
chỉnh các kinh nghiệm học tập ngày càng đa dạng hơn của học viên và ủng hộ các chương 
trình hoà nhập xã hội quốc gia. Bằng cách này, có thể khuyến khích sự tiếp cận bình đẳng với 
giáo dục đại học và cải thiện kết quả học tập của tất cả sinh viên. Để nỗ lực này bền vững, 
nên xây dựng một chương trình của chính phủ hỗ trợ việc tạo ra và sử dụng lại các tài nguyên 
giáo dục mở. 

 
(b) Xem xét xây dựng khung cấp phép mở.  Một cách làm có hiệu quả nhằm tăng cường cấp 

phép mở và chia sẻ tài nguyên giáo dục đại học có thể là xây dựng, trong khuôn khổ chính 
sách, một khung cấp phép mở phù hợp. Nó có thể là một phần trong khuôn khổ chính sách  

 
 
 
 



 
 
 
      chung về quyền sở hữu trí tuệ (IP) và bản quyền trong giáo dục đại học bao gồm cả các hoạt 

động nghiên cứu và giảng dạy. Khung cấp phép như vậy cũng có thể điều chỉnh cả bản quyền 
và tình trạng quyền sở hữu trí tuệ của tài liệu giáo dục do các cơ quan ban ngành của chính 
phủ xây dựng. 

 
(c) Xem xét xây dựng các quy chuẩn mở.  Gắn với đến vấn đề nêu trên có thể là việc thông qua 

các quy chuẩn mở phù hợp. Mục đích là để đảm bảo truy cập và sử dụng/chia sẻ toàn diện tài 
nguyên giáo dục đại học. Có thể bao gồm cả các ấn phẩm nghiên cứu và giáo dục nhằm đảm 
bảo tính lâu bền của các tài liệu điện tử có thể biên tập được bất kể có những thay đổi phần 
mềm nào. Những quy chuẩn như vậy có thể áp dụng cho cả các tài liệu giáo dục do các cơ 
quan ban ngành của chính phủ xây dựng và các cơ quan nhận hỗ trợ của chính phủ. 

 
(d) Góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề chính về tài nguyên giáo dục mở. Việc này có 

thể gồm phát triển và chia sẻ các trường hợp điển hình, những kinh nghiệm hay và những ví 
dụ sử dụng phù hợp nhằm hỗ trợ việc thực hiện. Chính phủ có thể hỗ trợ các bên tham gia 
vào giáo dục đại học hiểu các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, cũng như quyền sở 
hữu trí tuệ đang bị thách thức và thay đổi như thế nào bởi tốc độ số hoá nhanh chóng và chia 
sẻ thông tin và tài nguyên trực tuyến. 

 
(e) Tăng cường các chiến lược công nghệ thông tin và truyền thông/nối mạng quốc gia. Do vị 

trí trung tâm của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc truy cập và chia sẻ nội dung 
trực tuyến, sự hỗ trợ này có thể tập trung vào đảm bảo nối mạng internet và cán bộ giảng 
viên và sinh viên trong các hệ thống giáo dục đại học được tiếp cận với công nghệ thông tin 
và truyền thông. 

 
(f) Hỗ trợ phát triển bền vững và chia sẻ tài liệu học tập có chất lượng. Chìa khoá cho việc 

phát triển và sử dụng tài nguyên giáo dục mở bền vững là hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học, 
cá nhân và tập thể, cố gắng tạo ra và chia sẻ tài nguyên giáo dục chất lượng cao. Bao gồm hỗ 
trợ các sáng kiến quốc gia xây dựng nội dung và nỗ lực khu vực/toàn cầu nhằm xây dựng các 
kho và thư mục tài nguyên giáo dục mở cũng như củng cố các cơ chế tăng cường tài nguyên 
giáo dục mở có chất lượng. Không có một chiến lược duy nhất nào có hiệu quả cho mọi 
trường hợp, nhưng cách tiếp cận phối hợp các chiến lược có thể sẽ mang lại kết quả tốt nhất. 

 
 
 
2.2  Hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục đại học 
 
Các cơ sở đào tạo đại học có thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ đội ngũ giảng 
viên của mình tạo ra các môi trường giảng dạy và học tập hiệu quả cho sinh viên và cung cấp các 
cơ hội liên tục cho phát triển chuyên môn. Xác định và phát triển tài nguyên học tập là những 
khâu đoạn cấu thành của quá trình này. Các cơ sở cần tích cực tạo ra tài nguyên giáo dục mở và 
sử dụng tài nguyên giáo dục mở của các cơ sở khác. 
 



 
 
Tài nguyên học tập tốt khuyến khích mỗi cá nhân sinh viên tự tìm tòi thông tin, ý tưởng và nội 
dung hơn là chỉ sử dụng các bài giảng trên lớp. Với việc đưa những tài nguyên đó thành một 
phần không thể thiếu được của quy trình giảng dạy và học tập, thời gian vốn hạn hẹp để giảng 
bài trực tiếp cho sinh viên có thể được sử dụng một cách hiệu quả hơn, khuyến khích sự tham gia 
và tăng cường thảo luận, tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn và các hoạt động nghiên cứu. 
 
Trong việc xây dựng các khoá học và tài nguyên học tập, giảng viên đương nhiên sử dụng những 
gì sẵn có. Kho tài nguyên giáo dục mở ngày càng tăng lên không chỉ giúp giảng viên có nhiều sự 
lựa chọn hơn mà còn tạo ra các cơ hội cho điều chỉnh những tài nguyên mới cho phù hợp với bối 
cảnh địa phương về mặt văn hoá và nhu cầu học tập- không cần có các cuộc thương lượng bản 
quyền dài dòng hay chồng chéo trong xây dựng nội dung. 
 
Kinh nghiệm cho thấy rằng khi các cơ sở có các khoá học /tài liệu có chất lượng được đăng tải 
trực tuyến, sẽ có thể thu hút sinh viên mới, nâng cao uy tín và vai trò dịch vụ công của mình. Các 
cơ sở có thể tiếp tục phổ biến các kết quả nghiên cứu và vì vậy thu hút thêm tài trợ cho nghiên 
cứu. Tuy nhiên, các cơ sở phải đặt tài nguyên giáo dục mở trong các chiến lược quảng bá thương 
hiệu của mình và tính đến nguồn thu do bán tài liệu giáo dục của mình đem lại. 
 
Trong bối cảnh này, các cơ sở giáo dục đại học cần: 
 

(a) Xây dựng các chiến lược thể chế cho việc lồng ghép tài nguyên giáo dục mở. Cuốn 
Hướng dẫn này nêu những yếu tố mà các cơ sở có thể tham khảo để xây dựng các chiến 
lược lồng ghép tài nguyên giáo dục mở vào các hoạt động tại đơn vị mình. 
 

     (b) Khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào phát triển, thu nhận và điều chỉnh tài liệu học tập chất 
lượng cao. 
Các chính sách thể chế cần được rà soát lại để: 
 
• Khuyến khích sự lựa chọn và điều chỉnh tài nguyên giáo dục mở cho phù hợp cũng như 

phát triển tài liệu mới ở đâu cần; 
• Tăng cường xuất bản tài liệu giáo dục như là tài nguyên giáo dục mở trong các giao diện 

của cơ sở mình;  
• Tăng cường nghiên cứu việc sử dụng, sử dụng lại và thay đổi mục đích của tài nguyên 

giáo dục mở;  
• Tăng cường việc sinh viên xuất bản các công trình của mình (với sự hướng dẫn của giảng 

viên và trong các giao diện của cơ sở) theo giấy phép mở là tài nguyên giáo dục mở; 
• Đưa tài nguyên giáo dục mở vào các cơ chế giám sát của cơ sở và cá nhân; 
• Tăng cường sự cộng tác phát triển tài liệu ở cả bên trong và bên ngoài đơn vị; 
• Có các hình thức khuyến khích và khen thưởng giảng viên phù hợp để phát triển, thu 

nhận và điều chỉnh tài liệu học tập; và 
• Đảm bảo rằng trong khối lượng công việc của giảng viên có phần việc xây dựng và phát 

triển chương trình khung, khoá học và tài liệu. 
 



(c) Công nhận vai trò quan trọng của tài nguyên giáo dục trong các quy trình đảm bảo chất 
lượng nội bộ. Bao gồm thiết lập và duy trì một quy trình nội bộ nghiêm ngặt để thẩm định tài 
liệu giáo dục của các cơ sở giáo dục trước khi xuất bản thành tài nguyên giáo dục mở. 

 
(d) Xem xét đưa ra các quy định bản quyền linh hoạt. Các quy định như vậy cần tạo điều kiện 

cho giảng viên yêu cầu bản quyền giữ-lại-một-số-quyền hoặc thay đổi trật tự cấp phép khi 
thấy cần thiết. Các chính sách này có thể là một phần trong quy trình tổng thể hơn tại cơ sở. 
Quy trình này đảm bảo các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và riêng tư thiết 
thực được thiết lập và được thể hiện trong tất cả các hợp đồng pháp lý và điều kiện làm việc. 

 
(e) Tiến hành vận động chính sách và xây dựng năng lực cho các cơ sở. Tiến hành nâng cao 

nhận thức, xây dựng năng lực (phát triển nhân lực) và xây dựng mạng lưới /chia sẻ cho cả 
nam và nữ để phát triển năng lực toàn diện theo yêu cầu nhằm tạo điều kiện sử dụng tài 
nguyên giáo dục mở hiệu quả hơn.6 Những hoạt động này nhằm mục đích khuyến khích 
thống nhất quan điểm chung về thực hành giáo dục mở trong đơn vị, lý tưởng nhất là phù 
hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của đơn vị và gắn với các hình thức khen thưởng. 

 
(f) Đảm bảo giảng viên và sinh viên tiếp cận với công nghệ thông tin và truyền thông. Điều 

này có nghĩa là cố gắng đảm bảo rằng đội ngũ giảng viên và sinh viên tiếp cận được cơ sở hạ 
tầng công nghệ thông tin và truyền thông, phần mềm và nối mạng cần thiết ở mọi nơi để truy 
cập vào Internet và phát triển hoặc điều chỉnh các loại tài liệu giáo dục cho phù hợp. Bao 
gồm các ứng dụng phần mềm, như công cụ biên tập nội dung trang web, các hệ thống quản lý 
nội dung, mẫu và bộ công cụ tạo điều kiện cho sự sáng tạo và sử dụng các tài nguyên giáo 
dục đã được điều chỉnh và thiết kế hoà nhập.7 Cũng có thể là phát triển một kho sản phẩm 
của giảng viên và sinh viên chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trong khi nâng cao hiểu 
biết về sự khác nhau giữa chia sẻ/cộng tác đúng đắn với đạo ý đạo văn. Giảng viên và sinh 
viên cũng cần được đào tạo/ phát triển chuyên môn và hỗ trợ sử dụng các hệ thống này. 

 
(g) Xây dựng các quy định và thực hiện lưu trữ và truy cập tài nguyên giáo dục mở của các cơ 

sở. Điều này gồm khả năng lưu trữ, quản lý và chia sẻ tài nguyên và nội dung, cả trong và 
bên ngoài đơn vị, làm cho trình độ học thuật của nhà trường tăng lên cùng với cơ sở kiến 
thức của đơn vị ngày càng tăng. Việc này có thể được thực hiện hiệu quả nhất trong khuôn 
khổ chiến lược phối hợp quốc gia hoặc hợp tác với các mạng lưới tài nguyên giáo dục mở 
toàn cầu và các kho tài nguyên giáo dục theo các quy chuẩn mở. 

 
(h) Định kỳ đánh giá việc thực hiện tài nguyên giáo dục mở của cơ sở.  Những hoạt động đánh 

giá như vậy sẽ giúp đơn vị xác định được hiệu quả của các chính sách và việc thực hiện của 
mình. Bao gồm đánh giá mức độ sử dụng các tài liệu giáo dục đã được cấp phép mở trong 
các chương trình giáo dục đại học. Nó cũng có thể gồm đánh giá tác động của việc sử dụng 
các tài liệu giáo dục đã được cấp phép mở này tới công tác đào tạo của các cơ sở giáo dục và  

 
 
 
 
                                                            
6 Danh mục đầy đủ những kỹ năng và năng lực phù hợp trong Phụ lục 1 
7 Xem Phụ lục 2 



 tác động của nó đến chi phí phát triển/mua tài liệu giảng dạy và học tập chất lượng cao cho 
các chương trình đào tạo đại học và cao học. Ở cơ sở nào phù hợp, có thể được mở rộng để 
giới thiệu những kinh nghiệm tốt trong quảng bá các ấn phẩm và các ấn phẩm nghiên cứu của 
mình. 

 
 
2.3 Hướng dẫn cho cán bộ giảng dạy 
 
Đội ngũ giảng viên là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập 
cho sinh viên của các cơ sở giáo dục. Họ đóng vai trò trung tâm trong giảng dạy và học tập của 
sinh viên. Giáo viên đối mặt với một loạt thách thức, gồm: 
 

• Thời gian hạn chế cho việc chuẩn bị chương trình và lựa chọn, điều chỉnh và/hoặc phát 
triển tài liệu giảng dạy và học tập và công cụ đánh giá;  

• Hạn chế trong việc tiếp cận với tài liệu giảng dạy và học tập chất lượng cao phù hợp; 
• Yêu cầu  đáp ứng các nhu cầu đa dạng của học sinh và thể hiện nhạy cảm giới; 
• Thay đổi môi trường giảng dạy và học tập (từ phương pháp tiếp cận tập trung vào giáo 

viên sang phương pháp tiếp cận tập trung vào học sinh); 
• Tăng sự tiếp cận của sinh viên với các tài liệu trực tuyến, các mạng lưới cộng tác và các 

cơ hội phát hành các ấn phẩm trực tuyến; 
• Các yêu cầu pháp lý để mở rộng truy cập ; 
• Nhu cầu phải có cơ sở kiến thức rộng và ngày càng tăng lên; 
• Nhu cầu cập nhật kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông thường xuyên; 
• Kỳ vọng cao của sinh viên; và 
• Số lượng học sinh nhập học ngày càng tăng lên trong nhiều cơ sở pháp lý. 

 
Trách nhiệm đảm bảo chất lượng của bất cứ nội dung nào được sử dụng trong các môi trường 
giảng dạy và học tập của các cơ sở giáo dục, kể cả tài nguyên giáo dục  mở, chủ yếu thuộc về 
những cán bộ điều phối chương trình / khoá học và mỗi giảng viên. Dù họ có quy định đọc tài 
liệu /sách giáo khoa chủ yếu nào, gợi ý những tài liệu đọc thêm nào, lựa chọn một băng video để 
chiếu hay sử dụng kế hoạch môn học của người khác, thì họ vẫn là những người chịu trách 
nhiệm cuối cùng cho việc lựa chọn tài liệu- bản quyền mở và/hoặc bản quyền đóng, kỹ thuật số 
hay bản cứng – để sử dụng. Vì vậy, phần nhiều chất lượng của tài nguyên giáo dục  mở phụ 
thuộc vào tài nguyên nào giảng viên chọn để sử dụng, họ điều chỉnh tài liệu đó thế nào cho phù 
hợp với bối cảnh cụ thể và họ lồng ghép chúng thế nào vào một số hoạt động giảng dạy và học 
tập. Việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên giáo dục mở có thể giải quyết được nhiều thách thức 
nêu trên. 
 
Trong bối cảnh này, đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học cần: 
 
(a) Xây dựng kỹ năng đánh giá tài nguyên giáo dục mở. Nên bắt đầu bằng việc nâng cao kiến 

thức về tài nguyên giáo dục mở thông qua tìm hiểu những tài nguyên giáo dục mở hiện có 
trong các cổng thông tin/ kho tài nguyên thích hợp và quyết định xem cái nào hữu dụng cho 
các khoá học và mô đun. Giảng viên có thể lấy những tài nguyên giáo dục mở hiện có làm 
chuẩn để so sánh và cải tiến chương trình khung và phương pháp sư phạm của mình cũng  



 
như của người khác. Sự tìm hiểu và sự hỗ trợ/đánh giá của đồng nghiệp như vậy cũng có thể 
phát triển sự tự tin của giảng viên khi chia sẻ tài nguyên mới và/hoặc tài nguyên được điều 
chỉnh để giải quyết những tồn tại trong chương trình khung trong kho tài nguyên giáo dục mở 
chung hiện có, cho phép họ đóng góp vào tri thức toàn cầu. 
 

(b) Xem xét việc công bố tài nguyên giáo dục mở. Đối với một số giảng viên, bước khởi đầu 
thoải mái nhất là việc bắt đầu hợp tác với đồng nghiệp (kể cả sự đánh giá của đồng nghiệp) 
và công bố tài liệu công khai hiện đang được sản xuất đều đặn cho giảng dạy và học tập, kể 
cả đề cương khóa học, những cuốn sách nhỏ thông tin về khoá học hoặc tài liệu phân phát, 
bài giảng và công cụ và dụng cụ đánh giá khoá học. Theo thời gian, cách làm này có thể tạo 
ra một kho tài liệu dồi dào, giữa các đơn vị. Nó cũng cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết 
phong phú hơn về nội dung của lĩnh vực đó. 

 
(c) Tập hợp, điều chỉnh tài nguyên giáo dục hiện có cho phù hợp với bối cảnh. Một phần của 

việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở hiệu quả gồm phát triển kỹ năng điều chỉnh tài nguyên 
giáo dục mở hiện có cho phù hợp với bối cảnh đáp ứng các nhu cầu học đa dạng của sinh 
viên và hỗ trợ các cách tiếp cận học tập khác nhau để đạt được mục đích học tập đề ra. Điều 
này có thể đạt được bằng cách tận dụng và đóng góp vào vốn tài nguyên chung đa dạng sẵn 
có trong các kho tài nguyên giáo dục mở và chia sẻ thông tin về các vấn đề và các quá trình 
liên quan đến điều chỉnh và địa phương hóa các tài nguyên cho phù hợp. 

 
(d) Xây dựng thói quen làm việc nhóm. Các nghiên cứu hiện đại thường là nỗ lực chung của cả 

nhóm, vì vậy sự phát triển và thay đổi mục đích của tài liệu có thể thành công hơn và những 
giảng viên tham gia nghiên cứu sẽ hài lòng hơn nếu họ thực hiện cách tiếp cận nhóm. 

 
(e) Tìm kiếm sự hỗ trợ của đơn vị cho phát triển kỹ năng tài nguyên giáo dục mở. Nhằm khai 

thác tài nguyên giáo dục mở hiệu quả, giảng viên cần có kỹ năng và năng lực như thiết kế tài 
liệu, phát triển chương trình klhung và địa phương hoá, lựa chọn và điều chỉnh tài nguyên 
giáo dục mở thông qua một chiến lược phát triển kỹ năng và hỗ trợ kỹ năng chuyên môn hỗn 
hợp. Họ cần nhận được sự hỗ trợ của đơn vị trong những lĩnh vực này, cả với tư cách cá nhân 
và nhóm.8 

 
(f) Tận dụng các mạng lưới và cộng đồng thực hành. Đội ngũ giảng viên có thể hưởng lợi rất 

lớn từ việc sử dụng các mạng trực tuyến hiện tại và cộng tác với các cộng đồng thực hành để 
phát triển, điều chỉnh và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở, cũng như tham gia vào các cuộc đối 
thoại về kinh nghiệm giảng dạy và học tập của mình. Những cộng đồng như vậy có thể cung 
cấp một phương thức tuyệt vời để xuất bản tài nguyên trong các kho tài nguyên giáo dục  
hiện có. 

 
(g) Khuyến khích sự tham gia của sinh viên. Đội ngũ giảng viên nên sử dụng các ý kiến phản 

hồi của sinh viên về tài nguyên giáo dục mở để cải tiến tài liệu của mình và khuyến khích 
sinh viên xuất bản và đóng góp vào tài nguyên giáo dục mở. Khuyến khích và hỗ trợ sinh  

 
 

                                                            
8 Danh mục chi tiết những kỹ năng phù hợp trong Phụ lục 1 



 
 
viên tìm kiếm và sử dụng tài nguyên giáo dục mở để tự học và ở mức độ cao hơn, để xây 
dựng chương trình khung / khoá học riêng của mình. 

 
 (h) Tăng cường tài nguyên giáo dục mở thông qua việc xuất bản tài nguyên giáo dục mở. 

Việc này giúp làm tăng khối kiến thức có sẵn về một môn học, đặc biệt thông qua các ấn 
phẩm, các chuyên san và các công cụ mở thích hợp khác. Có thể gồm các bài báo chia sẻ 
kinh nghiệm về việc sử dụng, sử dụng lại và thay đổi mục đích tài nguyên giáo dục mở và 
khuyến khích sinh viên tham gia vào tài nguyên giáo dục mở. 

 
(i) Cung cấp ý kiến phản hồi và dữ liệu về việc sử dụng tài nguyên giáo dục hiện có. 

Cung cấp ý kiến phản hồi và dữ liệu về tài nguyên giáo dục mở đã được tạo ra, chỉnh sửa cho 
thích hợp và sử dụng và/hoặc sử dụng lại, đặc biệt là các phản hồi và dữ liệu liên quan đến 
kết quả đạt được các mục tiêu học tập và đáp ứng nhu cầu của sinh viên là một đóng góp vô 
giá vào việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên giáo dục mở.  

 
(j) Cập nhật kiến thức về chính sách về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và bảo mật. Điều này 

đòi hỏi có sự tiếp cận tư vấn và chuyên môn về những vấn đề này cũng như sự hiểu biết 
chung về các chính sách và những thoả thuận hợp đồng của các cơ sở liên quan đến quyền sở 
hữu trí tuệ và bản quyền. Đặc biệt quan trọng là phải hiểu rõ các quyền và điều kiện liên 
quan đến các sản phẩm được tạo ra trong quá trình làm việc và những sản phẩm đó được chia 
sẻ và sử dụng bởi người khác như thế nào. Đội ngũ giảng viên cũng cần hiểu các chính sách 
này có thể ảnh hưởng đến quyền của họ thế nào. 

 

2.4  Hướng dẫn cho các tổ chức sinh viên 
 
Khi vai trò của các trường đại học phát triển thì vai trò của sinh viên cũng phải thay đổi. Các xu 
hướng đang nổi lên bao gồm quyền công dân chủ động toàn cầu, khả năng việc làm, các kỹ năng 
và kiến thức có thể truyền thụ được, các kỹ năng giao tiếp, tính sáng tạo và đổi mới. Các thách 
thức chính gồm chi phí cho giáo dục ngày càng tăng (kể cả sách giáo khoa) và xác định các khoá 
học /các chương trình giáo dục phù hợp đáp ứng nhu cầu học tập. Việc sử dụng tài nguyên giáo 
dục mở hiệu quả có thể góp phần giải quyết những thách thức này, thông qua việc làm cho nội 
dung của các chương trình giáo dục minh bạch hơn và giảm chi phí truy cập chúng.  
 
Khi được hỗ trợ đầy đủ, sinh viên có tiềm năng lớn hỗ trợ cho các cơ sở cung cấp giáo dục đại 
học trong việc cùng với giảng viên tạo nguồn, điều chỉnh cho thích hợp và sản xuất tài nguyên 
giáo dục mở. 
 
Để đẩy mạnh những vai trò đang thay đổi này của sinh viên, các tổ chức sinh viên phải đóng vai 
trò trong việc định hướng chất lượng của những trải nghiệm giáo dục của mình. Mặc dù trách 
nhiệm tạo ra các môi trường giảng dạy và học tập nhằm khai thác tài nguyên giáo dục mở theo 
có hiệu quả giáo dục chủ yếu thuộc về đội ngũ giảng viên, các tổ chức sinh viên- là những bên 
tham gia chính vào giáo dục đại học-cần phải nhận rõ các vấn đề liên quan và lồng ghép chúng 
một cách phù hợp vào các mối quan hệ tương tác với các cơ sở giáo dục đại học khác. 
 



 
 
Trong bối cảnh đó, các tổ chức sinh viên cần 
 
(a) Hiểu biết các vấn đề về tài nguyên giáo dục mở và vận động chính sách về tài nguyên giáo 

dục mở.  
Các tổ chức sinh viên phải tích cực nâng cao nhận thức trong sinh viên về tiềm năng của tài 
nguyên giáo dục mở nhằm cải tiến các kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự hiểu biết về các lợi 
ích kinh tế và giáo dục của tài nguyên giáo dục mở như đã đề cập trong cuốn Hướng dẫn này 
và tài liệu của UNESCO-COL Hướng dẫn cơ bản về Nguồn Tài nguyên Giáo dục Mở 
(Butcher 2011)9. Các tổ chức sinh viên cũng cần ủng hộ việc chia sẻ các tài liệu giáo dục từ 
các nguồn tài chính công dưới dạng giấy phép mở và hiểu được vai trò của bản thân sinh viên 
là những người tạo ra kiến thức và là những người tham gia tích cực vào quá trình học tập. 
Các tổ chức sinh viên cần phối hợp với các tổ chức sinh viên các nước khác có cùng mối quan 
tâm về tài nguyên giáo dục mở.10 
 

(b) Khuyến khích các thành viên công bố các công trình của mình thành tài nguyên giáo dục  
mở.  
Sinh viên có thể đóng góp một cách đáng kể nhằm tăng cường sử dụng tài nguyên giáo dục  
mở bằng cách công bố các công trình của mình (tốt nhất là có sự chỉ dẫn của giáo viên và 
trong khuôn khổ pháp luật) dưới dạng giấy phép mở. Việc đăng tải các công trình của sinh 
viên có thể là nguồn học tập tiềm năng, đồng thời giúp nâng cao nhận thức để phân biệt sự 
khác nhau giữa chia sẻ/phối hợp và đạo ý, đạo văn.  
 

 (c)Đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo chất lượng của tài nguyên giáo dục mở thông qua 
mạng xã hội. Các tổ chức sinh viên cần khuyến khích sinh viên tham gia vào các môi trường 
mạng xã hội được thiết lập xung quanh các kho tài nguyên giáo dục mở. Như vậy sinh viên sẽ 
có vai trò tích cực đảm bảo chất lượng nội dung bằng cách có ý kiến, nhận xét về các nội dung 
nào họ thấy có ích và tại sao lại có ích.  

 
 (d)Nhận thức rõ ICT ngày càng quan trọng trong giáo dục đại học và thường rất cần thiết đối 

với sinh viên có yêu cầu học tập đặc biệt. Các tổ chức sinh viên cần tham gia vào quá trình ra 
quyết định để đảm bảo rằng công nghệ thông tin và truyền thông được lựa chọn có ích trực 
tiếp với sinh viên, dễ hòa nhập và theo đúng với quy chuẩn mở hiện nay.  

 
 (e)Khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phát triển tài nguyên giáo dục  

mở. Các tổ chức sinh viên có thể ủng hộ và xây dựng chiến lược cho phép sinh viên tham gia 
vào tìm nguồn, ứng dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở cùng với các giảng viên. Hơn 
nữa, các tổ chức sinh viên có thể giúp hình thành bản chất và chất lượng giáo dục sinh viên 
bằng cách khuyến khích và ủng hộ  việc sử dụng tài nguyên giáo dục  mở  để tự học, nghiên 
cứu và, tới một trình độ cao hơn, tự xây dựng chương trình/khóa học cho mình. 

 
 
 

                                                            
9 Xem http://ww.col.org/tài nguyên giáo dục  mởBasicguide 
10 Xem http//www.studentpirgs.org/textbooks/ 



 
 
 
2.5. Hướng dẫn cho các cơ quan bảo đảm/kiểm định chất 

lượng và công nhận bằng cấp  
 
Đảm bảo chất lượng và công nhận bằng cấp đã trở thành những yếu tố trung tâm trong giáo dục 
đại học ở tất cả các cấp vì sự đa dạng và sự di chuyển của sinh viên, các nhà nghiên cứu và cán bộ 
chuyên môn ngày càng gia tăng.  
 
Đảm bảo chất lượng trước hết là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, mặc dù các cơ quan 
đảm bảo chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường đánh giá chương trình và xem 
xét cơ chế đảm bảo chất lượng. Khi đánh giá chất lượng giảng dạy, các cơ quan đảm bảo chất 
lượng thường xem xét các tài nguyên giáo dục do các cơ sở giáo dục xây dựng, chỉnh sửa cho phù 
hợp và sử dụng kể cả tài nguyên giáo dục mở.  Vì vậy, các cơ quan đảm bảo chất lượng có vai trò 
đảm bảo xây dựng các chính sách về việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở. Các cơ quan công 
nhận bằng cấp cũng phải hiểu được vai trò của tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học để 
đảm bảo công bằng trong công nhận bằng cấp. Chức năng của các cơ quan đảm bảo chất lượng và 
công nhận bằng cấp gắn kết với nhau và các cơ quan công nhận bằng cấp thường dựa vào các 
thông tin của cơ quan đảm bảo chất lượng. Vì thế, cơ quan công nhận bằng cấp cũng có thể đánh 
giá những tài liệu giáo dục mà các cơ sở giáo dục phát triển, điều chỉnh cho phù hợp và sử dụng.  
 
Trong bối cảnh đó, cơ quan đảm bảo chất lượng và công nhận bằng cấp cần:  
 
(a) Tăng cường hiểu biết về tài nguyên giáo dục mở và tác động của chúng tới việc đảm bảo 

chất lượng và công nhận bằng cấp. Bao gồm đảm bảo rằng các cán bộ chuyên môn tham gia 
vào đảm bảo chất lượng và công nhận bằng cấp nhận thức được tầm quan trọng ngày càng 
tăng của tài nguyên giáo dục mở trong phát triển và sử dụng các tài nguyên giáo dục trong các 
cơ sở đào tạo đại học. Cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền, và 
tăng hiểu biết về phạm vi cấp phép đối với tài nguyên giáo dục.  
 

(b) Tham gia thảo luận về tài nguyên giáo dục mở, đặc biệt về bản quyền. Cũng như tất cả các 
bên tham gia vào giáo dục đại học khác, các cơ quan đảm bảo chất lượng và công nhận bằng 
cấp cần phải tham gia vào quá trình hoạch định chính sách về tài nguyên giáo dục  mở, tập 
trung vào cả cơ hội và thách thức mà tài nguyên giáo dục  mở tạo ra.  

 
(c) Xem xét những tác động của tài nguyên giáo dục mở tới việc đảm bảo chất lượng và công 

nhận bằng cấp.  Vì tài nguyên giáo dục mở ngày càng phổ biến, điều quan trọng là phải đảm 
bảo sao cho các nguyên tắc và quy trình đảm bảo và công nhận chất lượng hỗ trợ việc sử dụng 
một cách có hiệu quả tài nguyên giáo dục mở để cải thiện chất lượng dạy và học và xây dựng 
các tiêu chí đánh giá hiệu quả sự lồng ghép tài nguyên giáo dục mở vào các định chế hiện có.  

 
 
 
 



(d) Công nhận tài nguyên giáo dục mở là một phương thức tốt trong đảm bảo và công nhận chất 
lượng. Nếu giáo dục đại học công nhận đóng góp vào tài nguyên giáo dục mở là một cách làm 
hay thì phải xem xét lại phạm vi và mức độ của quá trình đánh giá chất lượng từ bên ngoài. 
Điều này cho phép tập trung vào việc đưa sáng tạo và sử dụng tài nguyên giáo dục mở vào 
hoạt động của các cơ sở giảng dạy trong khi giám sát sự hòa nhập của tài nguyên giáo dục mở 
vào quá trình đảm bảo chất lượng nội bộ.  
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Phụ lục 1 

 
 

Kiến thức, năng lực và kỹ năng hữu dụng để sử dụng có hiệu 
quả tài nguyên giáo dục trong giáo dục đại học.  
 
Dưới đây là “danh mục” kiến thức, năng lực và kỹ năng mà các cơ sở giáo dục đại học cần xây 
dựng để sử dụng tài nguyên giáo dục mở một cách hiệu quả.  
 
Danh mục này nêu rõ những lĩnh vực mà tính chất mở làm gia tăng giá trị và/hoặc những lĩnh 
vực cần sự quan tâm đặc biệt. Đó là:  
 

1. Có chuyên môn vận động và quảng bá cho tài nguyên giáo dục mở là một phương tiện cải 
thiện chất lượng dạy và học trong giáo dục (Nắm rõ khái niệm, thực tiễn, hệ lụy của 
chính sách, vv...). Điều này đòi hỏi phải có:  
 

(a) ọi cố gắng vận động cho tài nguyên
giáo dục mở khó có thể thành công;  

(b) Hiểu đư

Cam kết ủng hộ khái niệm mở, nếu không m  

ợc những mặt được và không được của những cách cấp phép mở khác 
hau, đồng thời nắm vững những chính sách hi  

 

hức truyền thông và công nghệ mới, 
và vì thế phải biết rõ ích lợi của tài nguy ài 

  

ến thức sâu rộng về các trường hợ

ở.  

2. 

phép bản quyền và những cách tiếp cận cấp phép bản quyền khác nhau.  

 

 

n ện hành hạn chế việc sử dụng tài
nguyên giáo dục  mở và cấp phép tài nguyên trí tuệ mở thế nào (đặc biệt tập trung
vào những thách thức đối với việc thuyết phục các nhà hoạch định chính sách 
giáo dục ở những nơi chính sách bản quyền trí tuệ không quy định cấp phép mở);  

(c) Hiểu rõ những khó khăn liên quan tới sử dụng những nội dung bản quyền đóng 
trong môi trường mạng đa dạng, các phương t

ên giáo dục mở với tư cách là những t
nguyên mở có thể được sử dụng, tái sử dụng và điều chỉnh không có giới hạn.

(d) Hiểu rõ những lợi ích kinh tế của tài nguyên giáo dục mở đối với các cơ sở và 
chương trình thương mại, hiệu quả của sản xuất tài nguyên giáo dục, cũng như 
chính sách, hợp đồng và tài trợ.  

(e) Có ki p thực tiễn sử dụng tài nguyên giáo dục  
mở để minh họa cho các điểm chính; và  

(f)  Cập nhật những ý kiến ủng hộ và phản đối việc sử dụng tài nguyên giáo dục m
 

Có chuyên môn pháp lý để có thể:  
 
(a) Hiểu và tham vấn cho mọi người vấn đề bản quyền chung, bản chất của việc cấp giấy 

 

 



(b) Rà soát các chính sách bản quyền, hợp đồng và các điều kiện tài trợ hiện hành trong 
cơ sở giáo dục, kể cả những chính sách quy định ai sở hữu các nội dung có bản quyền 
do các nhân viên quản trị mạng, giảng viên và những người khác xây dựng;  

(c) Phát triển và sửa đổi cho phù hợp những chính sách về vấn đề riêng tư, bản quyền và 

uyên 

n 
ng tiện 

iải thích những mô hình kinh doanh chứng minh 

dục (kể các các nhà xuất bản). 
 

ng trình 
à khóa học của mình. Điều quan trọng là phải có hiểu biết về các cách tiếp cận giáo dục 

ung chương trình; 

(d) Xác định kết quả học tập có hiệu quả và phù hợp; 
ợp cho các chương trình, khóa học và mô đun;  

 hợp để đạt những kết quả học tập 

ân sách lâu dài cho các chiến lược 

ng kiến của sinh viên vào tài liệu trong khi thiết kế;  

phương thức phù hợp nhất hỗ trợ kết quả học tập;  
 và 

 thế mạnh và đặc điểm của 
 

ghép tài nguyên giáo dục mở một cách phù hợp vào các chương 

i 
ên;  

quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo điều kiện và thực hiện những mục tiêu liên quan tới 
đăng tải tài nguyên giáo dục mở;  

(d) Xác định những yêu cầu xin phép bản quyền và riêng tư để đăng tải các tài ng
giáo dục này theo giấy phép mở; và  

(e) Ghi chính xác bản quyền và lời xác nhận từ bỏ quyền bản quyền trong các tài nguyê
giáo dục khác nhau và trên đa phươ

 
3. Có chuyên môn trong việc xây dựng và g

và minh họa cho việc sử dụng và lợi ích của cấp phép mở cho các cơ sở giáo dục, giảng 
viên và những người tạo ra các tài nguyên giáo 

4. Có chuyên môn trong việc xây dựng và thiết kế các chương trình, khóa học và tài nguyên 
giáo dục, đặc biệt tập trung vào giúp các giảng viên tận dụng tiềm năng học tập dựa trên 
tài nguyên và phương pháp sư phạm lấy sinh viên làm trọng tâm trong các chươ
v
(vd: có khả năng phân biệt giữa học mở, học từ xa, học trực tuyến và học tích hợp và 
những điểm tích cực của chúng), cũng như hiểu biết về bối cảnh giáo dục chuyên ngành 
nơi việc học tập đó đang diễn ra.  

            Bên cạnh đó, đòi hỏi phải có những kỹ năng trong:  
 

(a) Đánh giá nhu cầu giáo dục; 
(b) Quản lý quá trình xây dựng kh
(c) Xác định đúng đối tượng;  

(e) Xác định các nội dung phù h
(f) Phối hợp các chiến lược giảng dạy và học tập phù

đã được xác định;  
(g) Lập kế hoạch tài chính để đảm bảo cung cấp đủ ng

dạy và học đã được lựa chọn;  
(h) Xây dựng và sử dụng một cách có hiệu quả các tài liệu giảng dạy và học tập;  
(i) Lồng ghép những sá
(j) Thiết kế những chiến lược đánh giá có hiệu quả phù hợp;  
(k) Ứng dụng những công nghệ và 
(l) Sử dụng các phương tiện truyền thông và công nghệ hỗ trợ cung cấp, tương tác

giúp đỡ sinh viên;  
(m) Khai thác tài nguyên giáo dục mở, kể cả những hiểu biết về

các kho chia sẻ chung chính, các kho chia sẻ chuyên ngành và công cụ tìm kiếm tài
nguyên giáo dục mở;  

(n) Điều chỉnh và lồng 
trình và khung chương trình đã được biên soạn đã được bối cảnh hóa; 

(o) Thương thảo với các cá nhân và/hoặc tổ chức bên ngoài cấp giấy phép mở về đăng tả
và tái đăng tải tài nguy



 
 

(p) Những tài nguyên giáo dục nào không ở dạng kỹ thuật số thì phải chuyển đổi để có 
thể nhận dạng bằng ký tự bằng quang học 

(q) hải biết:  
 liệu có được phép thay đổi nội dung khi phái sinh các tài liệu không và, nếu được 

ợp với một mục đích chuyên biệt nào đó 
ó phải được phản ánh như thế nào trong nội dung đã được sửa đổi.  

u tâm tới sự cần thiết phải ghi công tác gi

n cần thiết để sản xuất các tài liệu in-theo-yêu-cầu.  
 
5.Có chuyên m
tài ngu c và phương pháp lấy sinh viên làm 

trự ở ở dạng số sẵn có. Điều này đòi 

 
c 

ộ giảng viên xây dựng các khóa học trong môi trường học tập ảo đang vận hành 
hoặc mới triển khai; và  
Phát triển các tài liệu đa phương tiện dựa trên h

 
6. Có chuyên môn trong quản lý mạng lưới/các nhóm và cơ sở đào tạo hợp tác thực hiện các dự 

 học tập và giảng dạy khác nhau (kể cả khả
nhi một số nhân vật khó tính, nguyên tắc của 

ải tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt).  
 

n môn giám sát và đánh giá để thiết kế và ti
cũ  động của chất lượng 
iảng dạy và học tập, năng xuất cao hơn, hiệu quả gia tăng vv… 

n đàn trên mạng để đăng tải tài nguyên 
giáo dục mở trực tuyến, cũng như chia sẻ nội dung và các cơ sở dữ liệu lớn với các diễn 

P
•

phép thì thay đổi đến mức nào và như thế nào; và 
• nếu như tài liệu được sửa đổi cho phù h

rồi thì n
(r) Lư ả gốc /nguồn gốc của các nội dung được 

truy cập để sử dụng thông qua giấy phép mở; và 
(s) Thực hiện các công đoạ

ôn kỹ thuật. Loại kỹ năng này gắn chặt với những kỹ năng thiết kế và xây dựng 
yên giáo dục. Học tập dựa trên tài nguyên giáo dụ

trọng tâm ngày càng tận dụng các phương tiện khác nhau và được triển khai trong môi trường 
c tuyến, có sự hỗ trợ của các tài nguyên giáo dục  giáo dục m

hỏi có kỹ năng: 
 

(a) Tham vấn cho các cơ sở giáo dục về những mặt được và chưa được của việc thiết lập
kho tài nguyên giáo dục mở của riêng mình, cũng như tham vấn về những cách thứ
có thể chia sẻ tài nguyên giáo dục ; 

(b) Tạo ra môi trường học tập ảo và kho tài nguyên giáo dục vận hành ổn định;  
(c) Ủng h

(d) ệ thống máy tính (kể cả tài liệu nghe 
nhìn).  

án cải thiện  năng thích ứng với những môi trường có 
ều thách thức-ví dụ như không có điện, mệt mỏi, có 

trường- và ph

7. Có chuyê ến hành quá trình đánh giá hình thành, 
ng như đánh giá tổng kết dài hơi và/hoặc các hoạt động đánh giá tác

g
 
8. Có chuyên môn về quản lý và chia sẻ tài nguyên giáo dục một cách hiệu quả. Bao gồm:  
 

(a) kỹ năng về kỹ thuật phát triển và duy trì các diễ

đàn mạng khác; 
 
 
 
 



 
       (b) k à có ý nghĩa vào tài nguyên giáo dục mở;  
      (c) kiến thức về, và kỹ năng triển khai nguyên tắc phân loại chuẩn toàn cầu để mô tả các tài  
           nguyên của các ngành, miền khác nhau; và 

hả năng khai thác các cơ sở dữ liệu phù hợp v
 
 
     (d) kỹ năng thiết kế và quản lý các trang mạng tạo ra môi trường trực tuyến trong đó có thể  
         phát hiện và tải các tài nguyên giáo dục về một cách dễ dàng.  

. Kỹ năng về truyền thông và nghiên cứu để có thể chia sẻ những thông tin về tài nguyên giáo 
ục mở, dưới dạng cập nhật mạng, bản tin, sách nhỏ thông tin, các trường hợp điển hình, báo cáo 

 

  
  
 
9
d
nghiên cứu, vv…Điều này đòi hỏi phải có đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho các hoạt động truyền 
thông, từ nghiên cứu tới phổ biến và có những khái niệm cơ bản về thiết kế đồ họa và trình bày.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Phụ lục 2 

Tăng cường giáo dục hiệu quả và lồng ghép bằng cách thiết 
kế tài nguyên giáo dục theo nhu cầu đa dạng của sinh viên. 

 
 
 
 
S
đ
n

• Cảm giác, động lực, nhận thức, tình cảm và xã hội 
• Phong cách và phương thức học tập 
• Khả năng ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa, và  
• Khó khăn kỹ thuật, tài chính và môi trường.  

inh 
 thống cung 

 có thể, 
ao chất lượng tài nguyên giáo dục hoặc thay thế

 học tập tương tự.  

n việc này, tài nguyên giáo dục hoặc các tài nguy

yên nào cho nhu cầu học tập gì 
g tạo các phiên bản và cải tiến thô
 linh hoạt (vd: phóng to cỡ chữ (f
rình bày cho các sinh viên khiếm thị hoặc trên thiết bị di động);  

ợc 
 

ình bày trong băng âm thanh (cho những sinh viên 

chữ khác (tiện 

 

inh viên có các cách học khác nhau. Cách học phù hợp với nhu cầu học của mỗi cá nhân sẽ đưa 
ến kết quả học tập tốt nhất. Tài nguyên giáo dục phải mở cho sinh viên truy cập thỏa mãn 
hững nhu cầu học tập đa dạng của họ. Nhu cầu học tập thường bị tác động bởi:  

 

 
Hoc tập có thể thành công nếu như nhu cầu học tập của mỗi cá nhân sinh viên gắn liền với k
nghiệm học tập đáp ứng nhu cầu đó. Điều này có thể thực hiện được thông qua hệ
cấp tài nguyên tài nguyên giáo dục bằng cách sắp xếp lại tài nguyên giáo dục, nơi nào
nâng c  cả hoặc một phần bằng tài nguyên giáo 
dục khác đáp ứng mục tiêu
 
Để thực hiệ ên giáo dục phải:  
 

1. Ghi rõ tài ngu
Cho phép sán2. ng qua giấy phép mở 

3. Hỗ trợ styling ont), thay đổi độ tương phản mầu sắc và 
sửa đổi cách t

4. Hỗ trợ cách sử dụng tính năng và dịch chuyển của bàn phím (cho những sinh viên không 
thể sử dụng được hoặc không có con chuột hoặc con trỏ).  

5.  Cung cấp tín hiệu âm thanh hoặc mô tả nội dung những thông tin không có văn bản đư
trình bày trong băng video, biểu đồ, hoặc hình ảnh (cho những sinh viên khiếm thị hoặc
không có các thiết bị xem);  

6. Cung cấp văn bản các thông tin được tr
khiếm thính hoặc không có giao diện âm thanh);  

7. Không để phần thông tin bằng chữ chồng lên mã số hoặc thông tin bằng 
cho phần dịch thuật)  

 
 
 
 
 



 
8. Chỗ nào có thể, sử dụng format mở tạo điều kiện cho các hệ thống truy cập hoặc thiết bị 

khác hiển thị và kiểm soát tài nguyên; và 

yên phải cho phép mỗi sinh viên, hoặc nhóm hỗ trợ của mình xác 
định được nhu cầu học tập hành dụng của mình.11  

 
 
 

                                                           

9. Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về tính thức ứng để tài nguyên giáo dục mở có thể sử dụng 
trên nhiều loại thiết bị và ứng dụng khác nhau. 

 
 Hệ thống cung cấp tài ngu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Để có thông tin thêm về những vấn đề này, xin xem dự án Floe (http://floeproject.org/).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài nguyên giáo dục mở là các tài liệu được sử dụng để hỗ trợ giáo dục có thể truy cập, sử dụng 

i, điều chỉnh và chia sẻ tự do. Cuốn hướng dẫn này nêu những vấn đề và những gợi ý chính để 
ng ghép tài nguyên giáo dục mở vào giáo dục đại học. Mục đích là khuyến khích các nhà 

oạch định chính sách của các chính phủ và các tổ chức đầu tư vào sản xuất, điều chỉnh và sử 
ụng tài nguyên giáo dục mở một cách có hệ thống và lồng ghép vào chương trình đại học nhằm 
ải tiến chất lượng chương trình khung và giảng dạy và giảm chi phí. 

lạ
lồ
h
d
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


