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Trường đại học Sư phạm Tp.HCM đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn cán bộ của Lào vào lúc 8 giờ 20 phút
ngày 21 tháng 1 năm 2016. Đai diện cho phía khách có ông Yangxia Lee - Giám đốc trung tâm giáo dục hòa nhập,
ông Thongsouk Keomany và ông Lunthong Soutthivong - Đại học Quốc gia Lào, bà Kongkeo Tounalom – Chủ
tịch Hội người mù Lào và ông Pratya thuộc Hội người mù Lào. Về phía Trường đại học Sư phạm TP.HCM có bà
Nguyễn Thị Minh Hồng – Phó Hiệu trưởng, bà Bùi Minh Tâm – Phó Trưởng phòng HTQT, bà Hoàng Thị Nga –
Trưởng khoa Khoa Giáo dục Đặc biệt (GDĐB) cùng các giảng viên của Khoa và các chuyên viên phòng HTQT đã
tiếp đón đoàn. Ngoài ra, buổi làm việc còn có sự góp mặt của ông Đặng Hoài Phúc - Giám đốc và ông Lén Hồ
Xuân Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm dành cho người mù Sao Mai.

Trước khi đi vào nội dung chính, thay mặt Nhà trường PHT Nguyễn Thị Minh Hồng hoan nghênh đoàn cán bộ của
Lào, đồng thời mong muốn thông qua buổi làm việc ngày hôm nay sẽ tìm kiếm được các cơ hội hợp tác giúp cho
Khoa GDĐB ngày càng mạnh và vươn ra tầm quốc tế. Sau khi bà Hoàng Thị Nga – trưởng khoa Khoa GDĐB giới
thiệu sơ lược lịch sử hình thành cũng như một số hoạt động của Khoa, hai bên cùng đi vào thảo luận, đặt những câu
hỏi liên quan đến hoạt động giảng dạy cũng như các chính sách của Nhà nước nói chung và chính sách của trường
nói riêng dành cho người khiếm thị và những người làm công tác liên quan đến trẻ khuyết tật…
Tiếp theo buổi làm việc, ông Yangxia Lee giới thiệu về Trung tâm giáo dục hoà nhập tại Lào và mong muốn hợp
tác với Việt Nam nói chung và trường Đại học Sư phạm TP.HCM nói riêng. Hiện tại, trung tâm của ông cũng có
mối quan hệ với nhiều tổ chức về giáo dục hội nhập trên thế giới để trao đổi chương trình, giảng viên giảng dạy để
giúp đỡ người khuyết tật có thể hòa nhập tốt vào xã hội.
Kết thúc trao đổi, PHT Nguyễn Thị Minh Hồng cũng đề cập đến việc trong 6 tháng tới, trường sẽ thành lập 2
trung tâm là trung tâm bồi dưỡng giáo viên và trung tâm học liệu nhằm hoàn thiện hơn nữa đội ngũ giảng viên cũng
như việc phục vụ dạy và học được tốt hơn. Với việc thành lập hai trung tâm này việc hợp tác trong lãnh vực phát
triển nguồn nhân lực cho lãnh vực giáo dục đặc biệt và trao đổi tài liệu giữa hai trường là vô cùng khả thi. Ngoài ra,
trường Đại học Sư phạm TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ trường Đại học Quốc gia Lào trong việc thành lập khoa Giáo
dục Đặc biệt trong tương lai.
Hai bên đồng ý tiếp tục giữ liên lạc và trao đổi chi tiết về các hình thức hợp tác cụ thể. Buổi làm việc kết thúc lúc
10 giờ cùng ngày.
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