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Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) hứa hẹn tạo ra nhiều chuyển biến
lớn. OER là công cụ hiệu quả giúp đạt Mục tiêu thứ tư về phát triển
bền vững: «bảo đảm cho tất cả mọi người quyền được tiếp cận bình
đẳng với một nền giáo dục chất lượng đồng thời tạo dựng thúc đẩy
cơ hội học tập suốt đời». Trong bối cảnh hoạt động truyền thông về
OER ngày càng phổ biến, cung cấp cho tất cả mọi người công cụ phù
hợp để thay đổi thói quen học tập một cách cơ bản và lâu dài là việc
cần thiết.
Bộ chuẩn kỹ năng này thể hiện cam kết của OIF, trên cơ sở quan
hệ đối tác với UNESCO, ALECSO, Open Education Consortium và
Trường Đại học ảo Tunis, cùng xây dựng nền tảng cho các giá trị nhân
văn chung đồng thời phát huy tính phong phú của đa dạng văn hóa
và ngôn ngữ trên thế giới nhằm hỗ trợ và ủng hộ phong trào sử dụng
OER.
Nhằm phát triển các loại hình đào tạo phù hợp với nhu cầu của các
đối tượng học viên khác nhau đồng thời để phổ biến bốn kỹ năng cơ
bản là tìm kiếm, sử dụng lại, thiết kế và phổ biến OER, chúng tôi xin
giới thiệu với bạn đọc một phương pháp tiếp cận nhất quán được xây
dựng trên cơ sở tính đến các yêu cầu sư phạm và công nghệ. Thành
thạo các kỹ năng trên sẽ tạo điều kiện cho mỗi người trở thành chủ
thể của đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng và tính
công bằng của giáo dục cũng như tham gia vào một cộng đồng năng
động, có sức lan tỏa toàn cầu song vẫn bám sát thực tế và nhu cầu
của địa phương.
Ma-Umba Mabiala
Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Thanh niên
Tỏ chức Quốc tế Pháp ngữ

Chuẩn kỹ năng OER v1.1
Mảng kỹ năng D1. Làm quen với OER
Kỹ năng

Năng lực

D1.1 Phân biệt 1. Định nghĩa một OER theo cách của mình
OER với một
tài nguyên
2. Nêu các đặc điểm chính của một OER
khác
D1.2 Nêu một
số nhân tố dẫn
tới sự nổi lên
của OER

1. Mô tả vị trí của giáo dục trong các mục tiêu phát triển
bền vững của LHQ

D1.3 Xác định
vai trò cụ thể
trong phong
trào OER

1. Kể tên «5R»* làm nên đặc tính của một tài nguyên mở
phi bản quyền

2. Kể tên các tác giả và những người khởi xướng phổ
biến OER

2. Xác định bạn có thể đóng góp được gì cho phong trào
OER

Mảng kỹ năng D2. Tìm kiếm OER
Kỹ năng

Năng lực

D2.1 Sử dụng
công cụ tìm
kiếm để tìm
OER

1. Hiểu rõ ngữ nghĩa của một số thuật ngữ như ngân
hàng, đăng, danh mục và chuẩn tài nguyên, có khả năng
nhận biết các thuật ngữ trên với tư cách là đặc tính
nguồn của một OER

*Ghi chú : reuse (sử dụng lại), revise (làm lại), remix (pha trộn),
re-distribute (phân phối lại) và retain (giữ lại)

2. Tìm kiếm OER trên Internet thông qua các cách tìm
kiếm đơn giản và nâng cao bằng cách kết hợp thông số
tìm kiếm để tìm OER theo nhu cầu
3. Biết các danh mục lớn về OER và có khả năng xác
định rõ các danh mục phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân
4. Nắm rõ vai trò của chuẩn hóa siêu dữ liệu (metadata)
nhằm bảo đảm tính liên thông giữa các ngân hàng
1. Nắm vững các tiêu chí chất lượng của một OER
2. Nắm vững các cơ chế chứng nhận chất lượng OER
D2.2 Chọn các 3.Kể tên một số thông tin chính cần lưu ý để xác định
OER phù hợp đúng tác giả của OER
4. Nhận biết một giấy phép và biết xác định tài nguyên
có giấy phép không

Mảng kỹ năng D3. Sử dụng OER
Kỹ năng

Năng lực
1. Nêu ngắn gọn lợi thế so sánh của giấy phép Creative
Commons

D3.1 Phân biệt
các loại giấy
phép Creative
Commons

D3.2 : Tôn
trọng điều
khoản của giấy
phép Creative
Commons

2. Hiểu các trường hợp ngoại lệ không áp dụng luật
sở hữu trí tuệ, nêu được ít nhất hai trường hợp
ngoại lệ áp dụng trong giảng dạy
3. Nêu tên bốn sự lựa chọn cơ bản về giấy phép
Creative Commons, biết các ký tự viết tắt và giải thích
được ý nghĩa của các loại giấy phép này
4. Nêu được ít nhất một trong các lý do những người
phản đối hệ thống giấy phép đưa ra
1. Sử dụng một tài nguyên theo giấy phép Creative
Commons
2. Chứng minh sự hiểu biết của mình trên thực tiễn
về hệ thống giấy phép Creative Commons

Mảng kỹ năng D4. Tạo ra OER
Kỹ năng

Năng lực
1. Tạo ra các nội dung nguyên bản hoặc có thể sử
dụng lại, tập hợp được thành một tác phẩm có thể
được cấp phép để trở thành một OER

D4.1 : Thiết kế
một OER

2. Nắm được các cách làm hay về thiết kế tài nguyên
trong đó tính đến khía cạnh sư phạm và văn hóa của
tài nguyên, chất lượng kỹ thuật, tính công thái học
của tài nguyên cũng như các khái niệm cơ bản bảo
đảm cho tài nguyên được phát hiện và có thể tiếp cận
được

1. Đủ năng lực xác định và phân biệt một tài nguyên có
khả năng tùy chỉnh với định dạng mở (đặc biệt trên cơ
D4.2 : Thay đổi sở chắc chắn có định dạng thiết kế gốc)

một OER

2. Nắm được các khả năng chuyển thể một OER (dịch
thuật, xử lý âm thanh, minh họa, khả năng tiếp cận,
điều chỉnh phù hợp với bối cảnh sử dụng, vv…)
1. Biết tạo ra một OER từ nhiều OER khác nhau đồng
thời tính đến đặc tính của các giấy phép và tiềm năng
phổ biến chúng

D4.3 : Kết hợp
2. Biết tạo ra một OER từ nhiều OER khác nhau và từ
các OER

các nội dung không mở trên cơ sở tôn trọng qui định
áp dụng với các tác phẩm hỗn hợp đi đôi với qui định
quyền gắn liền với từng nội dung

1. Phân biệt các phương thức khác nhau cùng tạo ra
OER nhằm lĩnh hội đúng đắn các phương thức này
D4.4 :
phục vụ việc xây dựng các OER
Cùng tạo ra các
2. Xác định những người đóng góp tham gia thực hiện
OER
OER thông qua lập và nêu rõ mức độ đóng góp và sở
hữu trí tuệ của từng người

Mảng kỹ năng D5.Chia sẻ OER
Kỹ năng

Năng lực

1. Có năng lực chọn giấy phép phù hợp cho OER
D5.1 : Chọn
của mình
giấy phép cho
2. Nhận biết giấy phép nào ít phù hợp để sử
OER
dụng lại khi sản phẩm kết hợp nhiều giấy phép
1. Phân bổ giấy phép Creative Commons cho tài
nguyên

D5.2 : Phân
bổ đúng giấy 2. Chứng minh các cách làm mẫu mực về xác
phép cho OER định cha đẻ của sản phẩm đối với các tác giả của
OER được sử dụng lại cũng như đối với các sản
phẩm riêng của họ
1. Sử dụng một OER trên cơ sở tôn trọng thông
tin ghi ngoài của sản phẩm và giấy phép nhằm
bảo đảm khả năng hữu dụng
D5.3 : Công bố 2. Cung cấp tài nguyên thông qua tất cả các
phương tiện
OER
3. Xác định các danh mục lớn OER trong đó các
nhà sáng tạo OER có thể công bố công trình của
mình
1. Hiểu rõ vòng đời của một tài nguyên
D5.4 : Thúc đẩy 2. Sử dụng mạng xã hội để quảng bá OER
sử dụng OER
3. Xác định các cộng đồng sử dụng để khám phá
và phân tích cách dùng OER
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