
 

   
 

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) – BGĐ Châu Á-Thái Bình Dương 

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021 

Giai đoạn 1: Hội thảo và đào tạo trực tuyến 
1. Mục tiêu 

Chương trình này có mục tiêu tổng thế là hỗ trợ các trường đại học thành viên AUF củng cố chất lượng 

dạy học trực tuyến của mình, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu và thách thức của thời đại 

trong đổi mới và phát triển chiến lược giáo dục đại học. 

Các mục tiêu cụ thể bao gồm: 

• Mở rộng phạm vi thảo luận quanh các chủ đề đã đặt ra trong Chương trình hỗ trợ nâng cao chất 

lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam năm 2020 ; 

• Hoàn thiện đa dạng hoá các khoá đào tạo chuyên đề về phương pháp dạy học trực tuyến theo 

hướng đa dạng hoá, tương ứng với trình độ kinh nghiệm thực tế của từng quốc gia trong khu vực; 

• Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ các trường thành viên AUF phát triển hoặc củng cố 

các dự án triển khai đào tạo trực tuyến, hỗn hợp (blended-learning) hoặc từ xa tại đơn vị mình. 

2. Chương trình chi tiết 

2.1. Hội thảo trực tuyến 

2.1.1. Dành cho lãnh đạo và nhà quản lí cơ sở giáo dục đại học 

Webinar D1 “Tầm quan trọng của chiến lược sản xuất tài nguyên học liệu phục vụ dạy học trực tuyến”. 

Diễn giả: GS Pascal Marquet, Phó Viện trưởng Viện Giáo dục và Sư phạm Quốc gia (INSPÉ) Strasbourg, 

Đại học Strasbourg, Pháp. 

Ngôn ngữ: tiếng Pháp và tiếng Anh (phiên dịch song song). 

Thời gian: thứ năm 17/06/2021, 15:00-16:00 giờ Hà Nội (tức 10:00-11:00 giờ Paris). 

Đối tượng tham dự:  

• Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch/phó chủ tịch hội đồng trường các cơ sở giáo dục đại học; 

• Cán bộ quản lí các đơn vị hỗ trợ có liên quan (quản lí đào tạo, hành chính, tài chính, kĩ thuật, v.v.); 

• Đại diện các cơ quan quản lí hoặc các tổ chức có liên quan; 

• Cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm (tuỳ theo số chỗ còn trống). 

Các câu hỏi định hướng thảo luận: 

• Sản xuất tài nguyên học liệu số có vai trò như thế nào trong dạy học trực tuyến, đặc biệt đối với 

các phương thức đào tạo hỗn hợp (blended learning) và đào tạo từ xa?  

• Tại sao cần phải có một chính sách tổng thể cấp trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng 

viên tham gia sản xuất tài nguyên học liệu số? 

• Cần sự thay đổi gì ở mỗi cấp độ, từ lãnh đạo đến nhà quản lí cấp trung và giảng viên cũng như 

cán bộ hỗ trợ, để phát triển đồng bộ hoạt động sản xuất tài nguyên học liệu số? 

2.1.2. Dành cho giảng viên đại học 

Chủ đề và diễn giả Đối tượng tham dự Thời gian và ngôn ngữ 

Webinar E1 – “Đánh giá hoạt động học tập trực 

tuyến: từ nguyên tắc và phương pháp đến công 

cụ thực hành” (toạ đàm) 

Diễn giả: TS Nguyễn Tấn Đại (AUF), TS Tăng Bá Hoàng 

(Trường ĐH Hà Nội), TS Nguyễn Hữu Bình (Trường ĐH 

Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng), TS Ngô Bá Hùng (Trường ĐH 

Cần Thơ), PGS-TS Võ Viết Minh Nhật (ĐH Huế) 

Giảng viên, nhà 

nghiên cứu, cán bộ 

thuộc các trường đại 

học tại Việt Nam 

- Thời gian: thứ năm 

03/06/2021, 14:00-15:30 

- Ngôn ngữ: tiếng Việt 

Webinar E2 “Dạy học trực tuyến với phương pháp 

lớp học đảo ngược” 

Diễn giả: TS Mokhtar Ben Henda, ĐH Bordeaux 

Montaigne, Pháp 

- Thời gian: thứ năm 

10/06/2021, 15:00-16:00 

(tức 10:00-11:00 giờ Paris) 

- Ngôn ngữ: tiếng Pháp 

và tiếng Việt (phiên dịch 

song song) 

https://lms-hcmv.auf.org/mod/page/view.php?id=11#vi
https://lms-hcmv.auf.org/mod/page/view.php?id=11#vi


 

   
 

Chủ đề và diễn giả Đối tượng tham dự Thời gian và ngôn ngữ 

Webinar E3 “Tổ chức các hoạt động học tập trực 

tuyến qua lớp học ảo” 

Diễn giả: TS Mokhtar Ben Henda, ĐH Bordeaux 

Montaigne, Pháp (chờ xác nhận) 

Giảng viên, nhà 

nghiên cứu, cán bộ 

thuộc các trường đại 

học tại Campuchia  

HOẶC BIẾT TIẾNG 

PHÁP 

- Thời gian: thứ tư 

16/06/2021, 15:00-16:00 

(tức 10:00-11:00 giờ Paris) 

- Ngôn ngữ: tiếng Pháp 

và tiếng Khmer (phiên 

dịch song song) 

Webinar E4 “Tổng quan phương pháp thiết kế một 

khoá học trực tuyến” 

Diễn giả: Abdelkrim Jebbour, ĐH Cộng đồng New 

Brunswick, Canada 

Giảng viên, nhà 

nghiên cứu, cán bộ 

thuộc các trường đại 

học tại Lào  

HOẶC BIẾT TIẾNG 

PHÁP 

- Thời gian: thứ năm 

24/06/2021, 17:00-18:00 

(tức 07:00-08:00 giờ Paris) 

- Ngôn ngữ: tiếng Pháp 

và tiếng Lào (phiên dịch 

song song) 

2.2. Đào tạo chuyên đề về phương pháp dạy học trực tuyến 

Tên khoá học và người hướng dẫn Đối tượng tham dự Thời gian và ngôn ngữ 

Khoá tập huấn F1 “Chuyển thể học liệu truyền 

thống sang định dạng đa phương tiện phục vụ 

dạy học trực tuyến” 

- Người hướng dẫn chính: TS Nguyễn Tấn Đại (AUF) 

- Trợ giảng: TS Tăng Bá Hoàng (Trường ĐH Hà Nội), TS 

Nguyễn Hữu Bình (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng), 

TS Ngô Bá Hùng (Trường ĐH Cần Thơ), PGS-TS Võ Viết 

Minh Nhật (ĐH Huế) 

Giảng viên, nhà 

nghiên cứu, cán bộ 

thuộc các trường đại 

học tại Việt Nam 

- Thời gian: từ 28/06 đến 

31/07/2021 

- Thời lượng: 15 giờ 

- Bình quân: 3 giờ/tuần 

- Ngôn ngữ: tiếng Việt 

Khoá tập huấn F2 “Thiết kế khoá học trực tuyến 

với Moodle và phương pháp lớp học đảo ngược” 

- Người hướng dẫn chính: Mokhtar Ben Henda, ĐH 

Bordeaux Montaigne, Pháp 

- Trợ giảng: TS Tăng Bá Hoàng (Trường ĐH Hà Nội), TS 

Nguyễn Hữu Bình (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng), 

TS Ngô Bá Hùng (Trường ĐH Cần Thơ), PGS-TS Võ Viết 

Minh Nhật (ĐH Huế) 

Giảng viên, nhà 

nghiên cứu, cán bộ 

biết tiếng Pháp 

thuộc các trường đại 

học thành viên AUF 

tại Châu Á-Thái 

Bình Dương 

- Thời gian: từ 28/06 đến 

31/07/2021 

- Thời lượng: 15 giờ 

- Bình quân: 3 giờ/tuần 

- Ngôn ngữ: tiếng Pháp 

3. Phương thức tổ chức và đăng kí tham dự 

Các webinar sẽ được tổ chức qua Zoom. Thông tin kết nối sẽ được gửi cho đại biểu được chọn tham dự 

trong khoảng từ 48 giờ đến 24 giờ trước khi diễn ra mỗi buổi hội thảo. 

Các khoá tập huấn chuyên đề về phương pháp dạy học trực tuyến sẽ được tổ chức qua hệ thống quản lí 

dạy học trực tuyến Moodle của Văn phòng AUF tại TP. HCM: https://lms-hcmv.auf.org. 

Người tham dự cần điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/npJP85q5JT (chỉ có một 

mẫu đăng kí, đa ngôn ngữ Pháp-Anh-Việt, cho tất cả các nội dung của chương trình). 

Hạn chót đăng kí thay đổi tuỳ theo thời điểm diễn ra mỗi hoạt động, cụ thể theo thứ tự thời gian như sau: 

STT Hoạt động Đối tượng chính Hạn chót đăng kí 

1 03/06/2021: Webinar E1 – “Đánh giá hoạt động học 

tập trực tuyến: từ nguyên tắc và phương pháp đến 

công cụ thực hành” 

Giảng viên đại học  

Việt Nam 

Ngày 01/06/2021 lúc 

24:00 

2 10/06/2021: Webinar E2 “Dạy học trực tuyến với 

phương pháp lớp học đảo ngược” 

Giảng viên đại học  

Việt Nam 

Ngày 07/06/2021 lúc 

24:00 

3 16/06/2021: Webinar E3 “Tổ chức các hoạt động 

dạy học trực tuyến qua lớp học ảo” 

Giảng viên đại học 

Campuchia 

HOẶC BIẾT TIẾNG PHÁP 

Ngày 13/06/2021 lúc 

24:00 

https://lms-hcmv.auf.org/
https://forms.office.com/r/npJP85q5JT


 

   
 

STT Hoạt động Đối tượng chính Hạn chót đăng kí 

4 17/06/2021: Webinar D1 “Tầm quan trọng của 

chiến lược sản xuất tài nguyên học liệu phục vụ 

dạy học trực tuyến” 

Lãnh đạo, nhà quản lí 

đại học tại Châu Á-TBD 

Ngày 13/06/2021 lúc 

24:00 

5 24/06/2021: Webinar E4 “Tổng quan phương pháp 

thiết kế một khoá học trực tuyến” 

Giảng viên đại học Lào 

HOẶC BIẾT TIẾNG PHÁP 

Ngày 21/06/2021 lúc 

24:00 

6 Khoá tập huấn F1 “Chuyển thể học liệu truyền 

thống sang định dạng đa phương tiện phục vụ dạy 

học trực tuyến” 

Giảng viên đại học  

Việt Nam 

Ngày 24/06/2021 lúc 

24:00 

7 Khoá tập huấn F2 “Thiết kế khoá học trực tuyến với 

Moodle và phương pháp lớp học đảo ngược” 

Giảng viên đại học BIẾT 

TIẾNG PHÁP tại Châu Á-

TBD 

Ngày 24/06/2021 lúc 

24:00 

4. Liên hệ 

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ các đầu mối đại diện AUF gần nhất: 

Việt Nam – Khu vực miền Bắc 

và miền Trung 

Campuchia Thái Bình Dương 

Văn phòng AUF Châu Á-TBD 

Bộ phận quản lí dự án 

Phòng 302, số 8 Trần Hưng Đạo, 

Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  

ĐT: +84 24 38 247 382 - Snb.: 35 

 

 

Bà Nguyễn Thuý Huyền 

Phụ trách dự án 

nguyen.thuy.huyen@auf.org 

AUF Campuchia  

Học viện Công nghệ Campuchia 

Blvd. Confédération de la Russie 

12156 Phnom Penh, Cambodge, 

B.P 2365 

ĐT: +855 23 883 135/136 

 

Contact: M. Im Kravong – 

Responsable d’Antenne 

kravong.im@auf.org  

AUF Vanuatu 

Avenue Léopold Sédar 

Senghor, Port-Vila, Vanuatu 

Téléphone: +678 24 264 

 

 

 

Contact: M. Chandra 

Maisonnier – Directeur 

d’Antenne 

chandra.maisonnier@auf.org 

Việt Nam – Khu vực phía Nam 

và điều phối chung 

Lào và Thái Lan Các nước khác (Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, 

Indonesia, Nhật Bản) 

Văn phòng AUF TP. HCM 

Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Q. 1, TP. HCM 

ĐT: +84 28 3827 9550 

 

 

TS Nguyễn Tấn Đại  

Trưởng đại diện khu vực phía Nam 

nguyen.tan.dai@auf.org 

AUF Laos 

Vientiane, République 

démocratique populaire lao 

Téléphone: +856 21 77 18 00 

 

 

Contact: M. Antoine Blomqvist – 

Responsable d’Antenne 

antoine.blomqvist@auf.org 

Văn phòng AUF Châu Á-TBD 

Bộ phận quản lí dự án 

Phòng 302, số 8 Trần Hưng 

Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  

ĐT: +84 24 38 247 382 

 

Bà Phạm Bích Liên 

Phụ trách dự án 

pham.bich.lien@auf.org 

 

 


