Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)
Ban Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP)
Văn phòng dự án tại TP. HCM

Programme de formation en technologies éducatives
Chương trình tập huấn công nghệ giáo dục
Intitulé

Tên lớp học

Créer les cartes conceptuelles à des fins
scientifiques et éducatives

Thiết kế sơ đồ tư duy phục vụ giảng dạy và
nghiên cứu khoa học

Objectifs
Mục tiêu
À l'issue de cette formation, les compétences acquises par Sau khi kết thúc lớp học này, các kiến thức và kĩ năng lĩnh hội
l'apprenant lui permettront de :
được sẽ có thể giúp học viên:
• organiser sa pensée à l’aide des cartes
• Biết cách tổ chức và trình bày ý tưởng dưới dạng sơ đồ
conceptuelles
tư duy
• maîtriser un logiciel libre ou gratuit de dessin des
• Nắm vững các chức năng chủ yếu của một số phần
cartes conceptuelles
mềm miễn phí để thiết kế sơ đồ tư duy
• produire des objets graphiques à des fins
• Biết cách thiết kế các loại tài nguyên đồ hoạ dùng
scientifiques et éducatives (schémas, poster, cartes
trong giáo dục và nghiên cứu khoa học (lược đồ,
de concepts, cartes heuristiques,…)
poster, sơ đồ khái niệm, sơ đồ tư duy,…)
Public
Đối tượng
• Enseignants, chercheurs et doctorants des
• Giáo viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh thuộc
établissements membres de l’AUF
các trường, viện thành viên AUF tại khu vực phía Nam
Pré-requis
Yêu cầu tiên quyết
• Expériences minimales de l'ordinateur et d'Internet
• Biết sử dụng căn bản máy tính và Internet
Contenu
Nội dung
• Carte conceptuelle et son intérêt
• Nguồn gốc và lợi ích của sơ đồ tư duy
• Principes de représentation graphique des idées et
• Nguyên tắc diễn đạt và trình bày ý tưởng dưới dạng
des concepts
đồ hoạ
• Logiciels de dessin des cartes conceptuelles
• Các phần mềm chuyên dùng để thiết kế sơ đồ tư duy
• Règles de présentation des éléments graphiques
• Quy tắc trình bày các thành phần đồ hoạ trong tài liệu
dans les documents scientifiques et éducatives
khoa học và giáo dục
• Production collaborative de cartes conceptuelles :
• Bài tập thực hành nhóm: thiết kế sơ đồ tư duy theo
spécialisation recherche OU enseignement
định hướng giảng dạy HOẶC định hướng nghiên cứu
Date et lieu
Thời gian và địa điểm
2 jours (14 heures), du 26 au 27 mai 2022
2 ngày (14 giờ học), từ 26 đến 27/05/2022
Salle 4.1, 49 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, HCMV
Phòng 4.1, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM
Langues
Ngôn ngữ
•
Documentation : français
•
Tài liệu học tập: tiếng Pháp
•
Échange et discussion : vietnamien
•
Trao đổi thảo luận: tiếng Việt
Modalités d’inscription
Cách thức đăng kí
•
Frais d’inscription :
•
Lệ phí ghi danh:
o Participants issus d’établissements membres de
o Học viên thuộc một trường/viện thành viên AUF:
l’AUF : prise en charge par l’AUF (formateur,
được AUF đài thọ chi phí tổ chức lớp học (báo cáo
documentation, logistique et repas midis
viên, tài liệu học tập, hậu cần và ăn trưa tập thể
offerts à l’ensemble des participants)
dành cho toàn bộ người tham gia lớp học)
o Participants issus d’établissements non-membres
o Học viên thuộc một đơn vị ngoài mạng lưới AUF:
de l’AUF : contribution aux frais d’organisation
đóng góp một phần chi phí tổ chức lớp học
à 1 000 000 VND/personne
1.000.000 VND/người
o Participants hors HCMV (le cas échéant) :
o Học viên cư trú ngoài địa bàn TP. HCM (nếu có):
autofinancement pour les frais de mission
đơn vị chủ quản tự túc chi phí công tác (di chuyển,
(déplacement, logement, restauration)
lưu trú, ăn uống)
•
Formulaire d’inscription : en ligne sur
•
Phiếu đăng kí: ứng viên đăng kí trực tuyến tại
https://forms.office.com/r/HWGH40BGpE
https://forms.office.com/r/HWGH40BGpE
•
Date limite d’inscription : le 23 mai 2022
•
Thời hạn đăng kí: chậm nhất ngày 23/05/2022
Contact
Liên hệ
Mme | Cô Nguyễn Thị Hương (nguyen.thi.huong@auf.org) – Référente numérique | Phụ trách công nghệ số
Mme | Cô Huỳnh Nguyễn Phương Uyên (huynh.nguyen.phuong.uyen@auf.org) – Chargé de projet | Chuyên viên dự án
AUF – CNF/CEF HCMV – 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM – TEL : 028-38279550 – FAX : 028-38279551

