TIẾP ĐÓN TỒ CHỨC INTERNATIONAL CHILD CARE COLLEGE - ÚC
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 08:48

Lúc 14h00 ngày 24/03/2015, đại diện trường Đại học Sư phạm TP.HCM gồm có TS. Nguyễn Thị Minh Hồng –
Phó Hiệu trưởng, Bà Phan Thu Hiền – Trưởng khoa Khoa GDMN, Ông Triệu Tấn Đạt – Phó Trưởng Khoa
GDMN, Bà Bùi Minh Tâm – Phó Trưởng phòng HTQT và Bà Dương Ngọc Phương Khanh – Chuyên viên phòng
HTQT đã có buổi tiếp đón và làm việc với Tổ chức International Child Care College - Úc.
Đại diện phía khách gồm có: Bà Kathie Mackay – Quản lý dự án & Đảm bảo chất lượng ICCC, Bà Vickie Fraser –
Giám đốc Đào tạo và Phát triển tài nguyên ICCC, Bà Phạm Thị Cúc Hà – Giám đốc Mầm non Just Kids, Hà Nội.
Trong buổi làm việc, ICCC đã giới thiệu sơ lược về hoạt động của tổ chức, các buổi tập huấn được tổ chức tại Hà
Nội và trả lời câu hỏi trọng tâm “Làm sao để ứng dụng chương trình học Play-based learning của Úc vào bối cảnh
giáo dục tại Việt Nam?” Đại diện ICCC trình bày về các tài nguyên học tập và tương tác cao như sách giáo khoa,
video, trang web tương tác giữa người dùng và tổ chức. Theo đó, ICCC mong muốn phát triển chương trình dạy
học mầm non bằng cách thay đổi chương trình “Play-based learning” của Úc cho phù hợp với nền giáo dục Việt
Nam, phát triển song hành và hỗ trợ lãnh đạo, ban giám hiệu các trường mầm non trong quá trình thực hiện chương
trình. ICCC kỳ vọng hợp tác với trường ĐHSP TP.HCM trên 3 phương diện: phát triển chuyên môn, tổ chức tập
huấn, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng Play-based learning tại Việt Nam.
Kết thúc buổi làm việc, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng cảm ơn ICCC đã hợp tác tổ chức tập huấn tại TP.HCM và hy
vọng ĐHSP sẽ là cầu nối để phát triển giáo dục mầm non giữa các trường trong và ngoài nước.
Buổi làm việc kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.
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