
khóa học miễn phí
                     trên mạng

Số lượng các trường đại học và cao đẳng 
cung cấp các khoá học miễn phí trên mạng tuy 
chưa nhiều nhưng đang ngày càng tăng lên.

hiện có khoảng 160 trường đại học và cao đẳng trên thế 
giới cung cấp tài liệu học tập miễn phí trên internet cho 
tất cả mọi người. mới đây, các trường đại học yale, Johns 
hopkins và california của mĩ cũng đã có đề án cung cấp 
nguồn học liệu mở trên mạng internet. lãnh đạo trường 
đại học california cho biết trường sẽ cung cấp các bài 
giảng dưới dạng video trên youtube. các bài giảng miễn 
phí dưới dạng video của các trường đại học và cao đẳng 
khác hiện đã có sẵn ở kho dữ liệu apple itunes.

học viện công nghệ massachusetts (the massachusetts 
institute of technology - mit) đã đi tiên phong với đề án  
nguồn học liệu mở opencourseWare được công bố đầu 
tiên vào năm 2001. các giáo án, đề thi và các nguồn học 
liệu khác của trường được công bố ở trang web: ocw.mit.
edu. nhiều đề thi và bài tập ở nhà, thậm chí có cả đáp án 
cũng được công bố. trang web còn có cả các bài giảng và 
minh họa dưới dạng video.

nguồn học liệu mở opencourseWare cung cấp tài liệu học 
tập liên quan đến 1800 khoá học đại học và sau đại học. 
các khoá học gồm nhiều lĩnh vực, từ vật lý và đại số tuyến 
tính tới khảo cổ học, khoa học chính trị  - thậm chí cả cách 
lặn với bình khí nén.

những người truy cập trang web có thể học đúng 
những gì mà sinh viên mit được học. nhưng việc học 
theo nguồn học liệu mở opencourseWare không có 
nghĩa là bạn đang được hưởng chế độ đào tạo của 
mit. Bạn không được cấp tín chỉ để nhận bằng. một số 
học liệu của các khoá học có thể không có trên mạng 
và trang web không cho phép bạn liên hệ với giảng 
viên. mit cho biết, trang web của họ đã có 40 triệu 
truy cập từ 31 triệu người ở hầu hết các quốc gia trên 
thế giới. 60 % lượt truy cập từ các nước ngoài mĩ và 
canađa.

có các đường dẫn tới các học liệu đã được dịch sang 
tiếng tây Ban nha, Bồ đào nha, trung Quốc và thái 
lan. Bình quân mỗi tháng, opencourseWare có một 
triệu truy cập, ngoài ra các trang web chứa các học liệu 
đã được dịch sang ngôn ngữ khác có thêm một nửa 
triệu truy cập mỗi tháng.

các sinh viên và giảng viên sử dụng trang web, trong 
đó có các sinh viên của mit. nhưng số lượng người 
truy cập lớn nhất, chiếm khoảng 50%, là những người 
tự học. một số giáo sư trở nên nổi tiếng khắp thế giới 
do kết quả của việc xuất hiện trực tuyến. Walter lewin, 
giáo sư vật lý ở mit đã trở nên đặc biệt nổi tiếng cung 
là nhờ như vậy. những người hâm mộ rất thích những 
thí nghiệm minh họa thú vị của ông.

nguồn học liệu mở opencourseWare của mit hiện có 
cả các tài liệu học tập cho các trường phổ thông. mục 
đích của đề án này là nâng cao chất lượng đào tạo 
trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, toán học và công 
nghệ.
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