
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để ứng phó với đại dịch COVID-19 mà cả thế giới hiện đang phải đối mặt, Tổ chức Đại học pháp ngữ (AUF) đã 
nhanh chóng triển khai nhiều hành động nhằm hỗ trợ các thành viên và đối tác, đồng thời tổ chức lại phương 
thức làm việc nội bộ của mình.  
 

HÀNH ĐỘNG 1.  THÀNH LẬP MỘT BAN XỬ LÍ KHỦNG HOẢNG 
 
Ban xử lí khủng hoảng và giám sát của AUF có nhiệm vụ đảm bảo theo dõi hàng ngày sự tiến triển của đại dịch 

và các biện pháp do chính quyền địa phương quy định tại các nước nơi có văn phòng đại diện của AUF. 

 

HÀNH ĐỘNG 2.  TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TỪ XA LẦN LƯỢT TRONG TOÀN MẠNG LƯỚI AUF 
 
Tại các nước nơi chính quyền địa phương khuyến cáo mạnh mẽ hay bắt buộc, các văn phòng AUF đều đã lần 
lượt chuyển sang làm việc từ xa. Đến nay, tất cả các văn phòng đại diện của AUF trên toàn thế giới (tại hơn 
sáu mươi quốc gia) đều đang áp dụng chế độ làm việc từ xa.  
 

HÀNH ĐỘNG 3.  DUY TRÌ KẾT NỐI VÀ TINH THẦN ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC ĐỒNG NGHIỆP 
 
Việc chuyển sang làm việc từ xa buộc AUF phải áp dụng các phương pháp làm việc hợp tác mới, nhưng qua đó 

cũng cho phép duy trì sự kết nối và tinh thần đoàn kết giữa các đồng nghiệp trong toàn mạng lưới. Cụ thể, hàng 

tuần có một bản tin nhanh nội bộ thông báo vắn tắt tình hình đại dịch tại tất cả các văn phòng đại diện của AUF. 

 

HÀNH ĐỘNG 4.  TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐẠI HỌC 

 

Ban Theo dõi chiến lược – Đổi mới – Tư vấn (DVIE) của AUF đảm trách việc điều phối biên soạn và phổ biến bản 
tin hàng tuần “COVID-19”. Bản tin này giới thiệu tổng hợp hàng loạt các ấn phẩm liên quan đến đại dịch: chẩn 
đoán, giải pháp, sáng kiến,... của giới học thuật nói chung và các đối tác của AUF nói riêng. 
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-bulletin-de-veille-electronique-orientee-recherche-covid-19/ 
  
Một đối tác của AUF là Hiệp hội Đại học Quốc tế (International Association of Universities - IAU) đã tiến hành 
một cuộc khảo sát trực tuyến về tác động của đại dịch COVID đối với các trường đại học trên toàn thế giới, 
bằng ba ngôn ngữ. AUF đã nhanh chóng phổ biến thông tin này đến các thành viên trong mạng lưới của mình: 
https://www.surveymonkey.com/r/IAUCOVID19b. 
 
HÀNH ĐỘNG 5.  TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN TẠI THƯ VIỆN SỐ BNEUF CỦA AUF 

 

Một chiến dịch truyền thông và phổ biến thông tin đã nhanh chóng được triển khai nhằm quảng bá các nguồn 

tài nguyên của Thư viện số BNEUF do AUF xây dựng và phát triển (bneuf.auf.org), hiện có trên 11 triệu đơn vị 

tài nguyên truy cập miễn phí cho sinh viên và giáo viên thuộc nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, cùng với một 

danh bạ khoảng 18.000 chuyên gia thống kê và giới thiệu tại Atlas chuyên gia Pháp ngữ nhằm giúp quảng bá 

rộng rãi nguồn lực chuyên gia của các tổ chức thành viên AUF. 

 

HÀNH ĐỘNG 6.  CUNG CẤP CÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MIỄN PHÍ KHÁC THÔNG QUA BNEUF 
 

Nhiều đối tác khoa học và giáo dục khác của AUF cũng nhanh chóng có nhiều chương trình hỗ trợ đặc biệt 

thông qua BNEUF. Cụ thể: Editions législatifs [ấn phẩm luật pháp]; EDUNAO: hệ thống các khóa học trực tuyến; 

Microsoft – hệ thống công cụ làm việc hợp tác miễn phí trong 6 tháng; Nomad Education [ứng dụng hỗ trợ học 

tập cho học sinh và sinh viên]; Numérique Premium [ấn phẩm khoa học xã hội, nhân văn và luật]; 

OpenClassrooms [hệ thống các khoá học mở đại trà miễn phí – MOOC]; FUN-Mooc [hệ thống MOOC hoàn toàn 

miễn phí của các trường đại học Pháp]; Agorize [hệ thống theo dõi đề tài nhóm, tổ chức kiểm tra và quản lí ghi 

danh trực tuyến]; YouScribe [ấn phẩm văn hoá, giải trí, báo chí, sách nói, tài liệu]; Editions Dalloz [ấn phẩm luật 

pháp], Techniques de l’ingénieur [ấn phẩm kĩ thuật công nghệ]… 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐẶC BIỆT CỦA AUF 

ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 

https://www.surveymonkey.com/r/IAUCOVID19b
htps:%20//bneuf.auf.org
https://idneuf.auf.org/
https://www.editions-legislatives.fr/
https://www.edunao.com/fr-request-lilicampus/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-commitment-to-customers-during-covid-19/
https://nomadeducation.fr/prescription/
https://www.numeriquepremium.com/
https://openclassrooms.com/fr/p/continuite-pedagogique
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.agorize.com/
https://www.youscribe.com/abo/demo
https://www.dalloz-bibliotheque.fr/
https://www.techniques-ingenieur.fr/


HÀNH ĐỘNG 7.  HỖ TRỢ MIỄN PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 

 

Chương trình hỗ trợ bao gồm các loại hoạt động sau:  

• Thiết kế và biên soạn nội dung các môn học áp dụng phương thức dạy học trực tuyến 

• Nếu có nhu cầu, đưa các môn học trực tuyến lên hệ thống quản lí dạy học trực tuyến (LMS) của AUF: 
http://ific-lms.auf.org 

• Tư vấn phương pháp và hỗ trợ kĩ thuật thiết kế, biên soạn nội dung dạy học trực tuyến (bài giảng 
video...): ific@auf.org 

• Tổ chức các lớp bồi dưỡng trực tuyến về năng lực nghề nghiệp dành cho cán bộ, giảng viên, nhà 
nghiên cứu (TRANSFER): https://transfer-tic.auf.org/ 

• Khuyến khích khai thác không gian giao lưu học thuật và chuyển giao kinh nghiệm giữa các nhà nghiên 
cứu trẻ: https://aneuf.auf.org/ 

 
 

HÀNH ĐỘNG 8  SẢN XUẤT CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN « QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG » 
 

• Biên soạn và đăng tải trực tuyến các đoạn phim ngắn về quản trị đại học thời kì khủng hoảng, thông 
qua kinh nghiệm chia sẻ của các nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục đại học và nghiên cứu 

• Triển khai một chương trình đào tạo trực tuyến dành cho cán bộ lãnh đạo các trường, viện và tổ chức 
thành viên AUF (ifgu@auf.org) 

• Thực hiện điển cứu (case study) hậu khủng hoảng: nhận diện, nghiên cứu và quảng bá các kinh nghiệm 
thực tiễn bổ ích, trong đó chú trọng các công cụ góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả quản trị đại học 
trong thời kì khủng hoảng 
 

HÀNH ĐỘNG 9.  HỖ TRỢ MẠNG LƯỚI Y KHOA ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG COVID-19  

 

Phối hợp với Hội nghị Quốc tế các Trưởng khoa Y Pháp ngữ (CIDMEF) triển khai những hoạt động đầu tiên 

trong khuôn khổ một chương trình hành động phong phú nhằm hỗ trợ các khoa Y Pháp ngữ ứng phó với đại 

dịch. Cụ thể: 

• Hội Phổi Pháp ngữ (SPLF): phát hành chuyên trang COVID-19 cung cấp thông tin về 30 tình huống lâm 
sàng. Truy cập tại: https://splf.fr/tag/covid-19/ 

• Hội Chẩn đoán Hình ảnh Lồng ngực (SIT) và Hội X-quang Pháp (SFR): cung cấp video bài giảng của GS 
Antoine Khalil (Chủ tịch SIT) về các hình ảnh X- quang chính của bệnh nhân nhiễm Covid-19. Truy cập 
tại: https://medzone.fr/view/view.php?t=lswRCLAbjdgGTHiPxfqo 

• Hội Vi sinh học Pháp (SFM): biên soạn tài liệu hướng dẫn quy trình quản lí các mẫu sinh phẩm lấy từ 
bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Truy cập tại: https://www.sfm-microbiologie.org 

• Hội Hồi sức Pháp ngữ (SRLF): công bố danh sách các khuyến cáo của chuyên gia về việc tiếp nhận chăn 
sóc hồi sức cho bệnh nhân trong thời gian dịch bệnh SARS-CoV2, biên soạn cùng Hội Gây mê Hồi sức 
Pháp (SFAR) và Hội Y học Cấp cứu Pháp (SFMU). Truy cập tại: https://www.srlf.org/recommandations-
dexperts-sars-cov2 

 

 

ACTION 10.  HỖ TRỢ SÁNG KIẾN PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ 
 

Phối hợp chặt chẽ với các ban giám đốc khu vực của AUF, biên soạn và công bố một thông báo tuyển dự án 

quốc tế nhằm hỗ trợ các sáng kiến của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ, 

liên quan đến các hoạt động phòng chống, ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này, với điều kiện đáp 

ứng được các quy chuẩn kĩ thuật hoặc y tế do các cơ quan hữu trách quốc gia công nhận. 
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