Tiếp đón Trưởng Đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 07:29

Vào lúc 14g30 chiều ngày 26/6/2020,
Ông Chékou OUSSOUMAN, Trưởng Đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương đến thăm và chào xã giao Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhân dịp Ông đến Việt Nam nhận nhiệm sở
mới.
Tham gia tiếp đón gồm có Ông Huỳnh Văn Sơn, Đại diện Phòng Hợp tác Quốc tế, Ban Chủ nhiệm Khoa Tiếng
Pháp, và Giám đốc Trung tâm CREFAP tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.
Ông Huỳnh Văn Sơn đã cám ơn sự giúp đỡ từ phía Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, các trường đại học Pháp, các
chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu Pháp đã đào tạo hơn 30 tiến sĩ cho Nhà trường trong các lĩnh vực.
Sau khi thảo luận, hai bên cùng thống nhất thực hiện các nội dung sau:
1. Trao đổi giảng viên, sinh viên
2. Tổ chức sự kiện hướng nghiệp trong cộng đồng Pháp ngữ vào tháng 11/2020
3. Tổ chức Pháp ngữ cử chuyên gia/giảng viên có kinh nghiệm tốt để hỗ trợ khoa Tiếng Pháp và SV khởi
nghiệp
4. Tổ chức cho sinh viên tham quan doanh nghiệp tiếng Pháp trong và ngoài nước
5. Hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên phổ thông
6. Tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế
Ông Chékou OUSSOUMAN cũng gửi lời cám ơn Nhà trường đã tiếp đón và về phía OIF cũng hứa sẽ hết lòng hỗ
trợ các kế hoạch mà Nhà trường đề nghị.
Sau khi kết thúc làm việc, ông Chékou OUSSOUMAN có buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên khoa Tiếng
Pháp.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

