Giáo sư Peck Cho
Đại học Korea – Hàn Quốc
Giáo sư Peck Cho, thường được gọi là 'giáo viên cho
giáo viên', là một chuyên gia giáo dục nổi tiếng thế
giới, người có tầm nhìn sâu sắc về cả phương hướng
và chiến lược thực tiễn cho giáo dục.
Giáo sư Cho hiện làm việc cho Ủy ban Cố vấn Chính
sách của Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ
Hàn Quốc, Ủy ban Cố vấn Chính sách của Văn
phòng Giáo dục Thủ đô Seoul và đồng chủ tịch Ủy
ban Quốc gia về Bạo hành Học sinh với Thủ tướng
Hàn Quốc.
Ông là cố vấn cho các chiến dịch đào tạo nhân tài của
các tập đoàn lớn như Sam Sung...
Ông hiện đang cung cấp khóa học trực tuyến phổ
biến nhất cho giáo viên tại Hàn Quốc. Ông cũng đã
được mời tập huấn cho các Giáo sư tại 182 trường đại
học trên thế giới và hơn 30.000 giáo viên.
Giáo sư Cho đã nhận được nhiều giải thưởng, như Giải thưởng Khởi đầu Nghiên cứu
từ NSF, Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc của Hiệp hội Giáo dục Kỹ thuật Hoa Kỳ và
Giải thưởng Đổi mới Hedong của Học viện Kỹ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Là một nhà giáo dục, Giáo sư Cho hỗ trợ và phục vụ cộng đồng của mình với tư cách
là Chủ tịch Hội đồng của Dream Tree Village cho trẻ em mồ côi, Trưởng Trung tâm
Tư vấn cho Học sinh có Rủi ro do Bộ Giáo dục điều hành và Giám đốc Trung tâm
Doanh nhân Trẻ và Năng khiếu.
Giáo sư Cho đã xuất bản nhiều bài báo và sách như "Đổi mới và Cải cách trong Giáo
dục", "Huấn luyện cảm xúc cho Thanh thiếu niên" và sản xuất nhiều bộ phim tài liệu
truyền hình thành công về giáo dục.
Giáo sư Peck Cho đã thực hiện đào tạo cho 11.000 Hiệu trưởng trên khắp Hàn Quốc
thông qua các buổi trao đổi và giảng dạy.
Tại Việt Nam, Giáo sư Peck Cho là cố vấn đặc biệt của dự án Thầy cô chúng ta đã
thay đổi, Cha mẹ thay đổi, Hiệu trưởng thay đổi vì một Trường học hạnh phúc từ năm
2016 và đã có nhiều bài phát biểu chia sẻ với các thầy cô giáo, cha mẹ...trên kênh
Truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 – Đài THVN.

