
Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) – Ban Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) 

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam 

Mục tiêu 

Chương trình này nhằm hỗ trợ các trường, viện, tổ chức thành viên AUF tại Việt Nam nâng cao chất lượng và hiệu quả của các biện pháp dạy học trực tuyến triển khai cấp bách nhằm ứng 

phó với đại dịch COVID-19, đồng thời gắn với tầm nhìn lâu dài về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong đào tạo nói chung: 

• Xác định khuôn khổ hoặc các tiêu chí đảm bảo chất lượng của các hoạt động dạy học trực tuyến; 

• Khuyến khích đăng kí tích hợp các dịch vụ cung cấp công cụ làm việc trực tuyến ưu đãi cho ngành giáo dục; 

• Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm tốt trong thực tiễn triển khai đào tạo trực tuyến; 

• Thông qua một chương trình hỗ trợ thực hành từ xa, giúp giảng viên nắm vững các nguyên tắc lựa chọn công cụ trực tuyến phù hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy học; 

• Chuẩn bị nền tảng cơ bản về phương pháp, nghiệp vụ sư phạm và kĩ thuật cần thiết để xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài hoạt động ứng dụng CNTT-TT trong giảng dạy và đào 

tạo theo các phương thức hỗn hợp (blended-learning) và từ xa. 

Chương trình tổng thể >> xem chi tiết tại cnf-hcmv.vn.auf.org hoặc bit.ly/2KNi8em >> 

Chi tiết hoạt động số 6: Khoá hỗ trợ tăng cường thực hành dạy học trực tuyến 

N° Hoạt động và người hướng dẫn Phương thức làm việc Ghi chú 

6 Hỗ trợ tăng cường thực hành các phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, phù 

hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy học 

Đội ngũ hướng dẫn: - Mokhtar Ben Henda, ĐH Bordeaux Montaigne, Pháp; Nguyễn Tấn 

Đại, AUF HCMV; Antoine Blomqvist, AUF Vientiane; Tăng Bá Hoàng, Trường ĐH Hà Nội; 

Nguyễn Hữu Bình, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng; Ngô Bá Hùng, Trường ĐH Cần 

Thơ; Võ Viết Minh Nhật, ĐH Huế 

- Tự học có hướng dẫn với tài nguyên đa ngôn ngữ cung cấp 

theo từng chuyên đề 

- Làm việc phối hợp bằng nhiều công cụ giao tiếp đồng bộ và 

không đồng bộ 

- Toàn bộ tích hợp trên một hệ thống quản lí dạy học trực 

tuyến (LMS) Moodle của AUF 

- Thời lượng yêu cầu: 2-3 giờ mỗi tuần, trong vòng 5 tuần 

Ứng viên ghi danh trực tuyến tại 

TRANSFER TIC  

Hạn chót ghi danh: 03/05/2020 

>> Tài liệu hướng dẫn ghi danh: 

bit.ly/2yI2mP4 

6.1 Các nguyên tắc cơ bản về phương pháp và nghiệp vụ sư phạm trong dạy học trực tuyến 

Người hướng dẫn trực tiếp: Mokhtar Ben Henda, Nguyễn Tấn Đại 

Tài nguyên tự học có chọn lọc + Diễn đàn thảo luận Tuỳ khả năng sử dụng ngoại ngữ, 

người tham gia có thể chọn 1 

trong 2 hoặc cả 2 nhóm sau: 

- Nhóm tiếng Pháp: 

tương tác trực tiếp với 

các chuyên gia Pháp 

ngữ bằng tiếng Pháp, sử 

dụng các nguồn tài liệu 

tiếng Pháp và tiếng Anh; 

- Nhóm tiếng Việt:  

chỉ tương tác với các 

chuyên gia Việt Nam 

bằng tiếng Việt, sử dụng 

nguồn tài liệu tiếng Anh 

và tiếng Việt  

6.2 Dạy học trực tuyến với các công cụ của Google: các nhóm ngành chuyên ngoại ngữ 

Người hướng dẫn trực tiếp: Antoine Blomqvist, Nguyễn Tấn Đại  

Tài nguyên tự học + Diễn đàn thảo luận & hỗ trợ kĩ thuật  

+ Một số buổi hướng dẫn đồng bộ  

(chỉ dành cho người biết  tiếng Pháp) 

6.3 Dạy học trực tuyến với các công cụ của Google: các nhóm ngành phi ngoại ngữ 

Người hướng dẫn trực tiếp: Ngô Bá Hùng, Nguyễn Tấn Đại 

Tài nguyên tự học + Diễn đàn thảo luận & hỗ trợ kĩ thuật  

+ Một số buổi hướng dẫn đồng bộ (theo nhu cầu) 

6.4 Thiết kế bài tập tương tác để kiểm tra đánh giá và quản lí ngân hàng câu hỏi  

trong dạy học trực tuyến 

Người hướng dẫn trực tiếp: Nguyễn Tấn Đại, Nguyễn Hữu Bình, Võ Viết Minh Nhật 

Tài nguyên tự học + Diễn đàn thảo luận & hỗ trợ kĩ thuật  

+ Một số buổi hướng dẫn đồng bộ (theo nhu cầu) 

6.5 Thiết kế kịch bản tổ chức dạy học trực tuyến 

Người hướng dẫn trực tiếp: Nguyễn Tấn Đại, Nguyễn Hữu Bình, Võ Viết Minh Nhật 

Tài nguyên tự học + Diễn đàn thảo luận & hỗ trợ kĩ thuật  

+ Một số buổi hướng dẫn đồng bộ (theo nhu cầu) 

6.6 Khám phá các công cụ làm việc cá nhân và phối hợp  

bổ trợ cho hoạt động dạy học trực tuyến 

Người hướng dẫn trực tiếp: Nguyễn Tấn Đại, Tang Ba Hoang 

Giới thiệu phần mềm + Diễn đàn hỗ trợ kĩ thuật 

 

http://cnf-hcmv.vn.auf.org/course/view.php?id=3
https://bit.ly/2KNi8em
https://transfer-tic.auf.org/appels-candidatures/detail/2850
https://bit.ly/2yI2mP4

