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

 

HÀNH ĐỘNG 1.  THÀNH LẬP MỘT BAN THEO DÕI TÌNH HÌNH ĐẠI DỊCH 
 
Ban theo dõi đại dịch có nhiệm vụ cập nhật hàng ngày diễn biến của đại dịch và những biện pháp mà các cấp 

chính quyền địa phương đưa ra tại những nước có văn phòng đại diện của AUF.  

 

 

HÀNH ĐỘNG 2.  LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN TRONG TOÀN BỘ MẠNG LƯỚI CỦA AUF 
 
Làm việc trực tuyến đã triển khai dần dần tại tất cả các văn phòng của AUF tại các nước đưa ra khuyến cáo. 

Hiện nay, tất cả các văn phòng đại diện của AUF trên toàn thế giới (khoảng trên sáu mươi nước) đã chuyển 
sang phương thức làm việc trực tuyến.  
  
 

HÀNH ĐỘNG 3.  DUY TRÌ KẾT NỐI VÀ ĐOÀN KẾT 
 
Việc chuyển sang làm việc trực tuyến buộc AUF phải có phương thức hợp tác mới đồng thời duy trì sự kết nối 

và đoàn kết giữa các nhân viện trên toàn thế giới. Để làm được điều đó, một bản tin nội bộ flash info interne  

được thực hiện hàng tuần nhằm phổ biến tình hình đại dịch tại tất cả các văn phòng đại diện của AUF.  

 

 

HÀNH ĐỘNG 4.  PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ ĐẠI HỌC 
 
Bản tin đại dịch COVID-19 được đăng hàng tuần, liệt kê toàn bộ các bài đăng và xuất bản liên quan đến đại 
dịch : chuẩn đoán, giải pháp, sáng kiến của giới học thuật nói chung và của các trường thành viên của AUF nói 
riêng : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-bulletin-de-veille-electronique-orientee-
recherche-covid-19/ 
  
Một bản điều tra bằng ba ngôn ngữ của Hiệp hội quốc tế các trường đại học (Association internationale des 
universités -AIU), nhằm đánh giá tác động của COVID đến các trường Đại học trên toàn thế giới được phổ biến 
rộng rãi : https://www.surveymonkey.com/r/IAUCOVID19b?lang=fr  
 
 

HÀNH ĐỘNG 5.  PHỔ BIẾN TRỊ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN CỦA THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ BNEUF CỦA AUF 

 

Một chiến dịch truyền thông và thông tin được thực hiện nhằm phát huy giá trị các nguồn tài nguyên của thư 

viện kỹ thuật số AUF, được gọi là BNEUF - htps: //bneuf.auf.org với hơn 11 triệu tài nguyên sẵn có miễn phí 

cho sinh viên và giáo viên trong các môn khoa học cũng như các lĩnh vực khoa học khác nhau - và khoảng 

18.000 chuyên gia được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu chuyên gia Pháp ngữ nhằm phát huy kỹ năng chuyên môn 

cho các thành viên Pháp ngữ. 

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

Những nguồn tài nguyên mở, miễn phí khác cũng được đề xuất cho các trường thành viên của AUF thông qua 

BNEUF. Ví dụ như nguồn tài nguyên của các nhà xuất bản hợp pháp, EDUNAO – trang công nghệ giáo dục phổ 

biến các khóa học, Microsoft -nền tảng hợp tác (plateforme) với truy cập miễn phí trong 6 tháng, Nomad 

Education ; Numérique Premium ; OpenClassrooms ; FUN-Mooc ; Agorize ; YouScribe ; Editions Dalloz, 

Techniques de l’ingénieur… 

 

(Synthèse) 



 

 

HÀNH ĐỘNG 7.  HỖ TRỢ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 

 

Truy cập mở và miễn phí thông qua các trang mạng sau :  

 

• Đăng tải trực tuyến các mô-đun đào tạo (thông qua đấu thầu lập dự án, yêu cầu…) với khả năng cho 
phép lưu trữ trên nền tảng đào tạo trực tuyến: http://ific-lms.auf.org  

• Tạo ra các mô hình học trong các lớp ảo (virtual) : ific@auf.org 

• Xây dựng các khóa đào tạo trực tuyến, đặc biệt trong thời gian đại dịch, để truy cập tự do trên : 
https://transfer-tic.auf.org/ 

• Trao đổi và chuyển giao công nghệ giữa các nhà nghiên cứu trẻ: https://aneuf.auf.org/ 
 
 

HÀNH ĐỘNG 8.   THỰC HIỆN CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN « QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRONG KHỦNG HOẢNG » 
 

• Phát triển và đưa lên mạng các đoạn clip về quản trị đại học trong khủng hoảng thông qua với các đại 
diện là lãnh đạo các trường đại học 

• Triển khai một công cụ giáo dục trực tuyến dành cho các nhóm lãnh đạo các trường thành viên 
(ifgu@auf.org) 

• Nghiên cứu các trường hợp sau khủng hoảng : xác định, nghiên cứu và phát huy các kinh nghiệm thực 
tiễn thông qua việc nhấn mạnh các công cụ giúp quản trị hiệu quả hơn trong thời kỳ khủng hoảng 
 
 

HÀNH ĐỘNG 9.  HỖ TRỢ MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TRONG HOẠT ĐỘNG NHẰM ĐẨY LÙI ĐẠI 

DỊCH COVID-19  

 

Triển khai các hoạt động đầu tiên cùng mạng lưới CIDMEF, với chương trình hành động hỗ trợ một số 

trường Đại học Y đối phó với đại dịch : 

 

• Hiệp hội về phổi (SPLF) : https://splf.fr/tag/covid-19/, trang thông tin về 30 tình huống lâm sàng 

• Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh Pháp (SFR) cung cấp video về các hình ảnh : 
https://medzone.fr/view/view.php?t=lswRCLAbjdgGTHiPxfqo  

• Hiệp hội Vi sinh Pháp (SFM) đã lập một phiếu quản lý các mẫu sinh học lấy từ một bệnh nhân nghi mắc 
nhiễm COVID-19 : https://www.sfm-microbiologie.org 

• Hiệp hội Hồi sức (SRLF) vừa công bố các khuyến nghị của chuyên gia về hồi sức cho bệnh nhân trong 
thời gian dịch bệnh SARS-CoV2 : https://www.srlf.org/recommandations-dexperts-sars-cov2 

 

 

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

Mời tham gia dự án hỗ trợ các sáng kiến của sinh viên, kỹ sư và các nhà nghiên cứu trẻ nhằm đẩy lùi đại dịch 
với điều kiện những sáng kiến này phải được phê duyệt bởi các cơ quan chức năng trong lĩnh vực y tế tại các 

quốc gia. 
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