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Trường đại học Pendidikan Sultan Idris(UPSI)- Malaysia đã có chuyến thăm và làm việc với trường vào ngày 09 và
10 tháng 11 năm 2011. Đoàn gồm 29 giáo sư và sinh viên do Giáo sư Junaidy abu Bakar - Phó Hiệu Trưởng làm
trưởng đoàn. Về phía nhà trường, Ts. Huỳnh Thanh Triều - Phó Hiệu Trưởng nhà trường, đại diện phòng Hợp tác
Quốc tế và sinh viên các khoa đã tiếp đón đoàn.
Trong buổi làm việc ngày 09 tháng 11, hai bên thăm hỏi xã giao và bàn về các cơ hội hợp tác trong tương lai cùng
với sự hiện diện quý báu của ngài Helmy Sulaiman Giám đốc văn phòng Xúc tiến giáo dục Malaysia trực thuộc
lãnh sự quán Malaysia tại Tp. Hồ Chí Minh. Sau phần thuyết trình ngắn về trường đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí
Minh , đoàn trường UPSI đã có bài thuyết trình về lịch sử trường UPSI. Sau đó thầy Nor Azman đến từ khoa Âm
nhạc và biểu diễn của trường UPSI giới thiệu về âm nhạc dân gian Malaysia. Một chương trình không kém phần
thú vị đó là phần giới thiệu ẩm thực dân tộc Malaysia. Những hình ảnh sống động về món Nasi Lemak và món gà
Rendang đã làm cả khán phòng vô cùng thích thú.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn trường UPSI đã có buổi giao lưu văn nghệ truyền thống với các sinh viên khoa GDTH
và sinh viên ngành quốc tế học. Vào lúc 15 giờ 30, tại nhà thi đấu đã diễn ra trận đấu giao hữu bóng chuyền của
đoàn UPSI và sinh viên khoa Giáo dục thể chất. Trận thi đấu vô cùng hào hứng sôi động trong một bầu không khí
vui vẻ và thân ái.
Sáng ngày 10 tháng 11 đoàn trường UPSI cùng đại diện phòng HTQT đã tham quan và dự giờ mẫu tại trường tiểu
học Nguyễn Thái Sơn và trường THCS Lê Quý Đôn.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn trường UPSI, thầy Huỳnh Thanh Triều- Phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh, phòng Hợp tác Quốc tế và ngài Helmy Sulaiman Giám đốc văn phòng Xúc tiến giáo dục Malaysia
trực thuộc lãnh sự quán Malaysia tại Tp. Hồ Chí Minh đã có buổi họp mặt tổng kết chuyến viếng thăm của trường
UPSI. Một số sinh viên khoa GDTC cũng tham gia giao lưu trong buổi họp mặt này. Hai bên hy vọng chuyến viếng
thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai trường trong lãnh vực trao đổi chuyên môn, trao đổi giảng
viên và sinh viên cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa.
Buổi làm việc kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2011.
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