
 

Chương trình tập huấn “Thiết kế và sản xuất video giáo dục” 

Thời gian: từ ngày 13/04 đến ngày 15/04/2022. 

Địa điểm: Văn phòng AUF TP. HCM, Phòng 4.1, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM. 

Đối tượng 

• Ưu tiên 1: các trường thành viên AUF khu vực phía Nam, có dự án triển khai đào tạo trực 

tuyến do AUF tài trợ, đã được đầu tư hệ thống thiết bị studio MOOC. 

• Ưu tiên 2: các trường thành viên AUF tại khu vực phía Nam, chưa được AUF hỗ trợ dự án 

đào tạo trực tuyến hay studio MOOC, nhưng có nguồn nhân lực và thiết bị sẵn sàng để phát 

triển các tài nguyên khoa học và giáo dục dưới định dạng video. 

• Ưu tiên 3: các trường, tổ chức chưa là thành viên AUF, có nguồn nhân lực và thiết bị phù 

hợp, sẵn sàng đóng góp chi phí tổ chức lớp học, tuỳ theo khả năng tiếp đón của lớp học. 

Thành phần tham dự: mỗi trường muốn cử đại diện tham gia cần lập một đội sản xuất nội dung 

đa phương tiện, từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có: 

• Tối đa 2 cán bộ phụ trách các vấn đề kĩ thuật; 

• Tối thiểu 50 % là giảng viên phụ trách nội dung chuyên môn; 

• Tối thiểu 1 thành viên phụ trách nội dung sản phẩm bằng tiếng Pháp. 

Lớp học sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận tối đa 30 học viên. Mỗi đội tham gia cần mang theo máy móc thiết 

bị của trường mình để bảo đảm chủ động trong quá trình thực hành. 

Chi phí 

• Nhóm ưu tiên 1 và 2: AUF đài thọ chi phí tổ chức lớp học (chi phí mời chuyên gia, hậu cần, 

kĩ thuật, truyền thông, ăn trưa tập thể). Nếu người học ở xa, cơ quan chủ quản cần tự bố trí 

chi phí di chuyển, lưu trú và ăn uống ngoài thời gian học. 

• Nhóm ưu tiên 3: đóng góp chi phí tổ chức lớp học 1.500.000 VND/người. 

Chương trình dự kiến 

Ngày Sáng (08:30-11:30) 
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Chiều (13:30-16:30) 

13/04/ 
2022 

- Làm quen với thiết bị sản xuất video 
- Các khái niệm cơ bản trong sản xuất video 
- Các nguyên tắc bố cục khung hình 

- Kĩ thuật quay phim: điều khiển máy 
quay phim; lấy nét; chọn vùng sáng; bố trí 
góc quay; thiết lập thông số ghi hình 

14/04/ 
2022 

- Âm thanh: 
+) Tìm hiểu thiết bị ghi âm 
+) Phân tích âm thanh, bố trí thiết bị ghi âm 
- Ánh sáng: 
+) Tìm hiểu thiết bị ánh sáng 
+) Phân tích ánh sáng, bố trí thiết bị chiếu sáng 

- Biên tập sản xuất video: 
+) Soạn kịch bản sản xuất video 
+) Những điểm cần lưu ý khi sản xuất 
video giáo dục 
+) Xây dựng kế hoạch sản xuất hình ảnh 

15/04/ 
2022 

- Xử lí hậu kì: 
+) Làm quen với phần mềm dựng phim 
+) Xử lí hình ảnh, âm thanh, màu sắc 
+) Các công cụ bổ trợ 
+) Dựng phim trên điện thoại di động 

- Thực hành: mỗi nhóm sản xuất tại chỗ 
một đoạn video dài 5-10 phút 
- Đánh giá và phân tích sản phẩm 
- Tổng kết lớp học 

Liên hệ: cô Nguyễn Thị Hương (nguyen.thi.huong@auf.org) và cô Huỳnh Nguyễn Phương Uyên 

(huynh.nguyen.phuong.uyen@auf.org) - VP AUF HCM, ĐT: 028-38279550. 

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) 

Ban Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) 

Văn phòng dự án tại TP. HCM 
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