BUỔI LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN SANKO GAKUEN- NHẬT BẢN
Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 05:37

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu trong
tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Tập đoàn Sanko Gakuen- Nhật Bản đã có chuyến thăm để tìm hiểu
cũng như hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM trong thời gian sắp đến. Buổi làm việc diễn ra vào sáng
ngày 12/10/2015 tại Phòng họp BGH.
PGS TS Nguyễn Kim Hồng- Hiệu trưởng, ThS. Bùi Minh Tâm- Phó Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Ông Trần Mỹ
Hải Lộc- Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế đại diện cho trường Đại học Sư phạm TP.HCM tiếp đón Ông
Atsutane Maeda- Giám đốc Tập đoàn Sanko Gakuen tại Việt Nam và Ông Nakano- Giảng viên thuộc Tập đoàn
Sanko Gakuen.
Trong buổi gặp mặt, hai bên đã thảo luận những vấn đề xoay quanh việc hợp tác trong việc giảng dạy tiếng Nhật và
hợp tác phát triển chuyên môn lĩnh vực giáo dục mầm non và đào tạo tiếng Nhật. Tập đoàn Sanko Gakuen hiện có
2.600 giảng viên với hơn 29.000 học viên đang theo học là một trong những tập đoàn về giáo dục lớn nhất Nhật
Bản với nhiều chuyên ngành đa dạng như: y tế, phúc lợi xã hội, thể thao, chuyên gia thẩm mỹ, giáo dục mầm non,
chuyên gia bánh kẹo, thợ lặn chuyên nghiệp. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng đưa ra những mô hình để
hợp tác giảng dạy và giới thiệu cho sinh viên của trường về các chương trình học của Tập đoàn Sanko Gakuen. Hai
bên hy vọng sự hợp tác trong thời gian sắp đến sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài trong
tương lai.
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