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Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu
trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này với sự kiện hội thảo
giáo dục Busan Hàn Quốc, Trường Đại học Dong Eui đã bày tỏ nguyện vọng hợp tác với trường Đại học Sư phạm
TP.HCM nói chung và Khoa Giáo dục mầm non nói riêng trong giai đoạn sắp đến. Buổi làm việc diễn ra vào chiều
ngày 21/9/2015 tại Phòng họp Ban Giám hiệu.
ThS. Bùi Minh Tâm- Phó Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, TS. Phan Thị Thu Hiền- Trưởng Khoa Giáo dục mầm
non, ThS. Đào Thị Minh Tâm và ThS. Triệu Tất Đạt- Phó Trưởng Khoa Giáo dục mầm non, Ông Trần Mỹ Hải
Lộc- Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế đại diện cho trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiếp đón GS. Cho Young
Ho- Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế và Ông Chil Won Nam- Chuyên viên
Phòng Hợp tác Quốc tế của trường Đại học Dong Eui.
Trong buổi gặp mặt, hai bên đã thảo luận những vấn đề xoay quanh việc trao đổi giảng viên và sinh viên giữa
trường Đại học Sư phạm TPHCM với trường Đại học Dong Eui nói chung và sinh viên giữa hai khoa Giáo dục
mầm non của hai trường nói riêng. Đây là một trong những cơ hội để Trường và Khoa Giáo dục mầm non có thể
nâng cao vị thế của mình đối với các trường tại Hàn Quốc. Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên sẽ kéo dài từ
3 tháng đến 1 năm, sinh viên và giảng viên sẽ được tiếp thu kiến thức mới cũng như nâng cao nghiệp vụ thông qua
những chuyến thực tập và trao đổi học thuật tại trường Dong Eui.
Hai bên sẽ sớm kí kết thoả ước hợp tác chung và xúc tiến những chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên,
chuyên gia và cán bộ giảng viên của hai Khoa vào đầu năm 2016. Kết thúc buổi gặp mặt, Trường Đại học Sư phạm
TP.HCM đã gửi tặng những phần quà lưu niệm đến đại diện trường Dong Eui- Hàn Quốc để đánh dấu bước đầu
hợp tác giữa hai bên cũng như góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài trong tương lai.
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