
 

 

Chương trình hỗ trợ tham gia khoá học mở đại trà trực tuyến (Massive Open Online Course – MOOC) 

“Củng cố năng lực chính tả tiếng Pháp”, Đại học Caen, Pháp 

Mục tiêu 

Khoá học MOOC “Củng cố năng lực chính tả tiếng Pháp” do Đại học Caen - Pháp tổ chức 

trên hệ thống FUN-MOOC.fr của Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp, từ ngày 

21/02/2021 đến ngày 02/05/2022. Kết thúc khoá học này, người học sẽ có khả năng: 

• nắm vững việc sử dụng các dấu chính tả tiếng Pháp; 

• nắm vững các cấu trúc từ vựng chính tả tiếng Pháp thường gặp; 

• áp dụng các quy tắc chính tả văn phạm tiếng Pháp; 

• xác định hậu tố đồng âm của các động từ được chia trong tiếng Pháp.  

Chương trình hỗ trợ bổ sung của Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại TP. HCM 

nhằm mục tiêu: 

• giúp người học tham gia đầy đủ các nội dung chính của khoá học; 

• tổ chức nhóm thảo luận về các nội dung xoay quanh khoá học trong tháng 03/2021và 

tháng 04/2021; 

• hướng dẫn thực hiện các hoạt động của khoá học để đạt yêu cầu cấp giấy xác nhận 

của Đại học Caen. 

Đối tượng 

Khoá học này dành cho học sinh, sinh viên hay người đi làm có học tiếng Pháp ở mọi bậc 

trình độ và mong muốn cải thiện kỹ năng chính tả tiếng Pháp của bản thân.  

Phương thức tham gia 

Người học tự do ghi danh vào khoá học trên hệ thống FUN-MOOC (www.fun-mooc.fr). Hạn 

chót đăng ký : 19/04/2022 (LƯU Ý: chỉ những người hoàn tất toàn bộ các bài tập trắc nghiệm 

với số điểm tối thiểu đạt 70 % và bài chính tả cuối kỳ trước 23:00 UTC ngày 24/04/2022 mới được 

Đại học Caen cấp giấy xác nhận tham gia khoá học). 

Người học nào muốn tham gia chương trình hỗ trợ bổ sung của Văn phòng AUF TP. HCM 

cần điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://bit.ly/3I4AHGb. Hạn chót đăng kí: 20/03/2022. 

Ngoài thời gian tự học do người học chủ động sắp xếp (ước lượng 3 giờ học mỗi tuần), văn 

phòng AUF TP. HCM sẽ tổ chức 4 buổi thảo luận (tập trung và/hoặc thông qua công cụ hội 

thảo trực tuyến) từ tháng 03/2022 đến tháng 04/2022, với các hoạt động chính như sau: 

• Giải thích các ý quan trọng và những điểm cần lưu ý trong mỗi phân đoạn bài giảng; 

• Thảo luận về các nội dung đáng chú ý của mỗi module; 

• Trao đổi, hướng dẫn thực hiện các bài tập và hoạt động thiết kế trong khoá học. 

Ngôn ngữ: tự học bằng tiếng Pháp; thảo luận tiếng Việt và tiếng Pháp. 

Thông tin liên hệ 

Văn phòng AUF tại TP. HCM 

Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM 

ĐT: 028 38 27 95 50 (snb. 101) 

• Cô Nguyễn Thị Hương, Phụ trách công nghệ số, nguyen.thi.huong@auf.org; 

• Cô Huỳnh Nguyễn Phương Uyên, Chuyên viên dự án, 

huynh.nguyen.phuong.uyen@auf.org 
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