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1. Triết lý của nguồn mở
“Tôi có 1 quả táo, bạn có 1 quả táo, chúng ta trao đổi cho nhau và mỗi
người chúng ta có 1 quả táo. Tôi có 1 ý tưởng, bạn có 1 ý tưởng,
chúng ta trao đổi cho nhau và mỗi người chúng ta có 2 ý tưởng”
Bernard Shaw.
Hữu hình: quả táo, mảnh đất, ngôi nhà, mỏ dầu, hòn đảo: sẽ cạn kiệt
Vô hình: ý tưởng, phần mềm, dữ liệu, tài nguyên dạng số: sẽ luôn dư thừa
Nguyên lý cộng lực để phát triển chỉ đúng khi có VÔ HÌNH & MỞ!
VÔ HÌNH & ĐÓNG cũng không có giá trị vì không có chia sẻ!

Triết lý của nguồn mở so với văn hóa vài ngàn năm lịch sử của Việt Nam

2. Khái niệm cơ bản về OER -1
1. GIÁO DỤC MỞ - Giáo dục Mở xoay quanh các tài nguyên, công cụ
và thực hành là tự do, không có các rào cản về pháp lý, tài chính và
kỹ thuật và có thể hoàn toàn được sử dụng, được chia sẻ và được tùy
biến thích nghi trong môi trường số. Giáo dục Mở tối đa hóa sức
mạnh của Internet để làm cho giáo dục kham được hơn, truy cập
được hơn và hiệu quả hơn. Nền tảng của Giáo dục Mở là Tài nguyên
Giáo dục Mở (OER). [23]
2. TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (OER)
- OER là các tư liệu dạy, học và nghiên cứu ở bất kỳ định dạng và
phương tiện nào mà nằm trong phạm vi công cộng hoặc có bản
quyền đã được phát hành theo một giấy phép mở, cho phép những
người khác không mất chi phí để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích,
tùy biến thích nghi và phân phối lại.
- Giấy phép mở tham chiếu tới giấy phép tôn trọng các quyền sở
hữu trí tuệ của người nắm giữ bản quyền và đưa ra sự cho phép
trao cho công chúng các quyền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích,
tùy biến thích nghi và phân phối lại các tư liệu giáo dục.

2. Khái niệm cơ bản về OER -2
5 nguyên tắc cơ bản của OER và xuất bản mở [1]
1. Retain - Giữ lại: Quyền tạo lập, sở hữu và kiểm soát các bản sao nội dung
2. Reuse - Sử dụng lại: Quyền sử dụng nội dung theo các cách thức khác
nhau. Mọi người được phép sử dụng tất cả hoặc một phần tác phẩm cho
các mục đích của riêng họ (ví dụ: tải về video giáo dục để xem lúc rỗi rãi);
3. Revise - Làm lại: Quyền tùy biến, tinh chỉnh, sửa đổi, hoặc sửa bản thân
nội dung đó (ví dụ, lấy cuốn sách tiếng Anh và dịch nó sang tiếng Việt);
4. Remix - Pha trộn: Quyền kết hợp nội dung gốc hoặc được làm lại với tư
liệu khác để tạo ra thứ gì đó mới (ví dụ, lấy một video bài giảng kết hợp
với hình ảnh và kết hợp chúng với nhau để tạo ra tác phẩm phái sinh);
5. Redistribute - Phân phối lại: Quyền chia sẻ các bản sao của nội dung
gốc ban đầu, các bản làm lại, hoặc các bản pha trộn của bạn với những
người khác;

Mở, Giáo dục mở và OER... có nguồn gốc từ triết lý của PMTDNM!

2. Khái niệm cơ bản về OER -3
Các cột mốc lớn của OER trên trường quốc tế

25/11/2019: 193 quốc gia phê chuẩn Khuyến cáo OER của UNESCO

2. Khái niệm cơ bản về OER -4
Lợi ích của OER
1. Tất cả các sinh viên đều bình đẳng như nhau: Truy cập
tới các tư liệu học tập chất lượng cao với nội dung thích hợp
và cập nhật nhất.
2. Tiết kiệm tiền: Tài liệu được cấp phép mở → đảm bảo hợp
pháp để chia sẻ, trong khi giá thành nhân bản tài liệu số = 0;
In theo nhu cầu - chỉ in những gì cần - với giá phải chăng.
3. Duy trì nội dung thích hợp và chất lượng cao: TNGDM
ở dạng số, cùng với việc được cấp phép mở, cho phép sửa
→ có khả năng cập nhật liên tục + kết hợp được với âm thanh
và video → chất lượng cao. In lúc nào, lỗi thời lúc đó!
4. Khuyến khích khả năng sáng tạo của cả giảng viên và
sinh viên dựa vào các TNGDM có sẵn rồi để tạo ra tri
thức mới, chứ không đơn giản là những người sử dụng
thụ động tri thức!
OER có lợi cho cả giảng viên, sinh viên và cơ sở giáo dục!

2. Khái niệm cơ bản về OER -5
Định nghĩa Tài nguyên Giáo dục Mở

Định nghĩa Kiến thức Khoa học Mở

- TNGDM là các tư liệu dạy, học và nghiên

là tương tự với định nghĩa TNGDM!

cứu ở bất kỳ định dạng và phương tiện nào Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO
mà nằm trong phạm vi công cộng hoặc có
bản quyền đã được phát hành theo một giấy
phép mở, cho phép những người khác không
mất chi phí để truy cập, sử dụng lại, tái mục
đích, tùy biến thích nghi và phân phối lại.
- Giấy phép mở tham chiếu tới giấy phép tôn
trọng các quyền sở hữu trí tuệ của người
nắm giữ bản quyền và đưa ra sự cho phép
trao cho công chúng các quyền để truy cập,
sử dụng lại, tái mục đích, tùy biến thích nghi
và phân phối lại các tư liệu giáo dục.
Không đủ điều kiện để được gọi là TNGDM
nếu chỉ truy cập không mất tiền tới chúng!

193 quốc gia thông qua, 23/11/2021

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –1
3.1. Hệ thống giấy phép của PMNM –1
1. Có 4 quyền tự do cơ bản của PMTDNM: (1) Tự do sử dụng; (2) Tự do
phân phối; (3) Tự do sửa đổi; (4) Tự do phân phối lại bản được sửa đổi.
2. Cả PMTDNM và PMNĐ đều cung cấp cho NSD một giấy phép. Trong
khi giấy phép của PMNĐ (EULA) thường có nội dung để cấm đoán NSD,
thì các giấy phép của PMTDNM lại thường làm điều ngược lại.
3. Có hơn 70 loại giấy phép PMNM và chúng đều phải tuân thủ định
nghĩa hoặc của PMTD từ Quỹ phần mềm tự do - FSF (Free Software
Foundation), hoặc của PMNM từ Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open
Source Initiative).
4. CAL (Contributer Agreement License): Khi có nhiều người đóng góp
mã nguồn cho một dự án PMTDNM, mỗi người đóng góp có thể sẽ ký
thỏa thuận với công ty hoặc quỹ đứng sau PMTDNM đó. Có thỏa thuận
nhượng lại bản quyền, có thỏa thuận khẳng định bản quyền.
5. PMTDNM có 2 loại giấy phép chính: (1) Dễ dãi và (2) Copyleft.

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –2
3.1. Hệ thống giấy phép của PMNM –2
Các giấy phép dễ dãi (Permissive)

Các giấy phép Copyleft

1. Đưa 4 quyền tự do tới lập trình viên
→ lập trình viên có quyền cấp phép
đóng hoặc mở cho các mã của tác
phẩm phái sinh của mình!

1. Đưa 4 quyền tự do tới tận NSD →
lập trình viên phải cấp phép mở cho
các mã của tác phẩm phái sinh của
mình → phần mềm luôn là mở!

2. Nổi bật nhất trong họ này là BSD

2. Nổi bật nhất trong họ này là GPL

3. Sản phẩm thường mang giấy phép
BSD khi được cấp vốn từ nhà nước
→ tiền của người đóng thuế trả về
dịch vụ cho người đóng thuế!

3. Là các giấy phép của dự án GNU
(GNU is Not Unix) → ám chỉ GNU là
dự án hệ điều hành tự do, không
giống như UNIX không tự do.

4. Nhiều giấy phép khác trong họ này: 4. Các giấy phép copyleft: GPL,
Apache, MIT, Zope Public license...
GFDL, LGPL, AGPL, MPL v1.1, ...

FREE SOFTWARE
FOUNDATION

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –3
3.1. Hệ thống giấy phép của PMNM –3
TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA 2 GIẤY PHÉP

KHÔNG TƯƠNG THÍCH

▼

GIẤY PHÉP CỦA KOHA: GPLv3

Với 2 giấy phép PMNM không tương thích nhau, thì việc sao chép mã nguồn
của chương trình này sang chương trình khác sẽ vi phạm ít nhất 1 trong 2
giấy phép đó! Xem thêm: http://www.gnu.org/licenses/license-list.html

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –4
3.2. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở –1
1. Xuất xứ: Tài liệu là một phần không thể thiếu của chương trình
như theo Luật SHTT của TBN. Tài liệu cần có cùng mức tự do với
phần mềm. Bất kỳ lúc nào có thay đổi trong chương trình thì cũng có
thay đổi trong tài liệu.
2. Phổ biến: 2 hệ thống giấy phép tư liệu mở: GNU General Free
Document Licence (GFDL) và Creative Commons (CC).
3. Vô số: văn bản, ảnh, âm thanh, multimedia... có giấy phép CC.
4. Bảo vệ quyền SHTT dễ dàng hơn trong kỷ nguyên số: cả cho
người sáng tạo và người sử dụng.
5. Sử dụng trong giáo dục.

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –5
3.2. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở –2
Phân biệt TNGDM/KTKHM theo phổ giấy phép mở Creative Commons (CC)
A. Trong PVCC: (1) Hết thời hạn bảo hộ của Luật; (2) Hiến tặng vào PVCC. VD: [01], [02]
B. Được cấp phép mở: các giấy phép CC BY-ND và CC BY-NC-ND không phù hợp!

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –6
3.2. Hệ thống giấy phép của tư liệu mở –3
Nội dung các giấy phép Creative Commons

Các giấy phép cho Dữ liệu Mở

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –7
3.3. Các công cụ chọn/sinh giấy phép CC
▼ Chọn giấy phép cho 1 tác phẩm

▼ Sinh giấy phép khi trộn 2 tác phẩm

Bảng về tính tương hợp của 2 giấy phép
CC khi pha trộn với nhau
2 giấy phép không tương thích với nhau
→ Không kết hợp được với nhau!
http://creativecommons.org/choose/
Ví dụ tạo OER và kết hợp các giấy phép.

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –8
3.4. Thừa nhận ghi công khi sử dụng & trích dẫn OER

- Ghi công cho tác giả bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
- Ghi công cho tác giả bằng công cụ trợ giúp của dự án Washington Mở
- Ví dụ về thừa nhận ghi công tác giả cho các hình ảnh tải về từ Internet

3. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở –9
3.5. Hệ thống giấy phép của phần cứng (nguồn) mở
Định nghĩa phần cứng nguồn mở/phần cứng mở (PCNM/PCM):
Phần cứng nguồn mở là phần cứng mà thiết kế của nó được làm cho
sẵn sàng công khai sao cho bất kỳ ai cũng có thể nghiên cứu, sửa đổi,
phân phối, chế tạo, và bán thiết kế hoặc phần cứng dựa vào thiết kế đó.

1. Phần cứng không đi kèm phần mềm: giấy phép: phần cứng & tài liệu
2. Phần cứng có đi kèm phần mềm: giấy phép: phần cứng & phần mềm
& tài liệu

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -1

Hơn 12 tỷ tệp mã nguồn phần mềm trong
hơn 183 triệu dự án phần mềm được cấp
phép mở trên Software Heritage!
Nguồn: https://www.softwareheritage.org/
Hết năm 2017:
- Hơn 1,4 tỷ tài nguyên được cấp phép CC
Nguồn: https://stateof.creativecommons.org/
- Hiện nay: Gần 2 tỷ tài nguyên là CC
- Nhiều trang Phần cứng (nguồn) Mở ra đời
đặc biệt trong đại dịch COVID-19.

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -2
Đứng trên vai những người khổng lồ?!
- Tham gia các cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở thế giới
- Khai thác các tài nguyên được cấp phép mở sẵn có
- Dịch/Bản địa hóa sang tiếng Việt kho OER khổng lồ của thế giới
- Biến Video tiếng nước ngoài thành Video lồng tiếng Việt

Ở các nước còn chưa được coi là các quốc gia “có thu nhập cao”,
90,2% dân số không có giáo dục đại học! → Họ cần nghề để sống và làm việc!

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -3

- https://www.oercommons.org/hubs/ -

- Trang OER của UNESCO-UNEVOC -

- Trang CCCOER -

- Các kho OER số lượng lớn -

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -4
OpenGLAM - Open Galleries, Libraries, Archives, & Museums

Nguồn: https://www.europeana.eu/portal/en#

Nguồn: https://www.rijksmuseum.nl/en

Nguồn: https://www.biodiversitylibrary.org/

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -5
Các trang Phần cứng (nguồn) mở điển hình

Nguồn: Trung tâm Lao động của Đại học California ở Berkeley

URL: https://3dprint.nih.gov/collections/covid-19-response URL: https://opensourcemedicalsupplies.org/library/

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -6
Trang tiếng Anh có tiếng Việt cho học sinh phổ thông 12 lớp

Trang CK-12 của Quỹ CK-12, Mỹ: https://www.ck12.org/student/

4. Khai thác OER
4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -7
Trang tiếng Anh có tiếng Việt cho các mô phỏng tương tác

Trang PhET interactive simulations, Mỹ: https://phet.colorado.edu/

4. Khai thác OER

4.1 Số lượng các tài nguyên được cấp phép mở -8
Ví dụ các trang OER ở Việt Nam

- Trang tiếng Việt & Trang tiếng Anh -

- Cuộc thi Bài giảng điện tử 2021 -

- Sách Mở của nhóm Cánh Buồm -

> 440 tài liệu dịch hết QI/2022 -

4. Khai thác OER
4.2 Sáng kiến Tạo video Truy cập Mở

Tìm kiếm PMTDNM bằng cụm từ ‘Linux Equivalent’

Lược đồ:
Tạo video Truy cập Mở sạch về bản quyền!

4. Khai thác OER
4.2.1 Tìm kiếm & Sử dụng

Nguyên tắc: (1) Tiếng Anh/Tiếng Việt; (2) Kiểm tra giấy phép CC của tài liệu; (3) Chỉ tải về tài liệu
được cấp phép CC! (4) Mở tài khoản để tải về/tải lên.
1. Hình ảnh: CC Search_BrE; Google Images (gốc); Noun Project (gốc); Europeana;
2. Video: YouTube (tiếng Việt); Vimeo (Vimeo Creative Commons) - tài khoản!
3. Âm thanh: YouTube; MUSOPEN - bản nhạc và bài nhạc (gốc); ccMixter (gốc);
4. Văn bản: sách_giáo khoa, tạp chí, khóa học: OpenStax (gốc, người dùng); Libretexts;
Open Textbook Library; BCcampus; Siyavula (gốc); GDL; DOAB (gốc); DOAJ (gốc); ROAR;
Lumen_Learning_Courses; Unpaywall với Peerj, SciPost, MedrXiv, Biorxiv, ResearchGate,
Research Preprints Server List
Phần cứng (nguồn) mở: NIH 3D Print Exchange; Makerbot Thingiverse; OSMS; SparkFun;
Arduino_ToS(5-6);
5. Dữ liệu mở: Zenodo (gốc), OpenAIRE (gốc), EU OD Portal; URI & 5stars; URI docs.
Chỉ dẫn khai thác các tài nguyên được cấp phép mở trên wikihow.vn

4. Khai thác OER
4.2.2 Tạo lập, tùy biến, sửa đổi, pha trộn: các công cụ
1. Văn bản:
- LibreOffice: (soạn thảo văn bản) + Write2ePub (làm sách điện tử)
- wikihow.vn (tạo & sửa văn bản trực tiếp trong ứng dụng trên Internet)
2. Hình ảnh:
- ScreenShot (chụp màn hình)
- GIMP (soạn thảo ảnh)
3. Âm thanh: Audacity (soạn thảo âm thanh)
4. Video:
- Kazam & Vokoscreen: Ghi lại màn hình
- OpenShot: (soạn thảo video)

4. Khai thác OER
4.2.3 Bản địa hóa: các công cụ trực tuyến/phi trực tuyến

Từ wikihow.com tiếng Anh → bản địa hóa sang tiếng Việt cho wikihow.vn

Với hệ thống các trang wikiHow, bạn có thể:
1. Tìm kiếm và sử dụng các TNGDM (16 ngôn ngữ)
2. Tạo lập, tùy biến và sửa đổi các TNGDM (nếu bạn có quyền)
Lưu ý: Bạn cần được huấn luyện để viết được bài trên wikihow.vn!

5. Khía cạnh tài chính và mô hình kinh doanh
OERu hiện có 35 cơ sở tham gia ở 6
châu lục, Đông Nam Á không có ai.

►
Các mô hình kinh doanh của nguồn mở
thường dựa vào doanh thu từ bán các
dịch vụ xung quanh các sản phẩm của
chung cộng đồng, không bán trực tiếp
các sản phẩm đó → khác với mô hình
‘ăn bánh trả tiền’ như của nguồn đóng.
- 24 mẫu ví dụ các mô hình doanh thu
với Làm bằng Creative Commons →
Dạng số miễn phí, dạng vật lý trả tiền!
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