BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … CV/ĐHSP HN
V/v tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lí

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011
Kính gửi: Sở Giáo dục Đào tạo…………. ……………………………………
…………………………………………………………………………
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trong dạy và học đang
là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, từ bậc giáo
dục Phổ thông đến giáo dục Cao đẳng và Đại học nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu
chiến lược giáo dục đào tạo giai đoạn 2009 - 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo: “… xây
dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, làm nền tảng cho sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước, ...”.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao nhiệm vụ triển khai nhiều
chương trình bồi dưỡng và tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên. Trường đã
mở các khóa đào tạo ngắn hạn về ứng dụng CNTT theo tinh thần đổi mới nội dung,
phương pháp dạy học và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Khoa Địa lí, với nòng
cốt là Trung tâm Địa lí ứng dụng, luôn đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong đổi
mới dạy và học bằng việc đổi mới giáo trình, tài liệu hướng dẫn, phát triển và
chuyển giao các mô đun, phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Hè 2011, Trung tâm Địa lí ứng dụng dự kiến mở 1 khóa đào tạo về ứng
dụng CNTT trong dạy học địa lí dành cho giáo viên các trường Trung học Phổ
thông, thời gian: từ ngày 25/7 đến ngày 03/8/2011.
Nhà trường sẽ liên hệ chỗ ở tại kí túc xá của Trường nếu học viên có nhu cầu
(học viên tự thanh toán).
Trường ĐHSP Hà Nội xin thông báo để Quý Sở, Quý Trường được biết và
đề nghị Quý Sở, Quý Trường thông báo rộng rãi đến các giáo viên Địa lí của các cơ
sở giáo dục trong tỉnh và có các giải pháp hỗ trợ học viên tham gia khóa học.
(Kính đề nghị Quý Sở chú ý đối với học viên đã tham gia khóa tập huấn năm
2010 để triển khai các nội dung tập huấn nâng cao).
Các cá nhân và tập thể đăng kí tham gia khóa học vui lòng liên hệ trực tiếp
theo địa chỉ:
Trung tâm Địa lí ứng dụng, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 đường Xuân
Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Email: cag.hnue@gmail.com)
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-

PGS.TS. Lâm Quang Dốc - Phó giám đốc
(NR: 04.37545404 Mobile: 0983.211941)

-

Th.S Nguyễn Thanh Xuân
(Mobile: 0988.615133, Email: mrthanhxuan@gmail.com)

Thông tin về khóa học được đăng tải trên Website của Trung tâm Địa lí ứng
dụng (http://cag.hnue.edu.vn) và Website của khoa Địa lí (http://dialy.hnue.edu.vn)
Kinh phí của khóa học:
- Học phí, tài liệu học tập, phần mềm ứng dụng trong giảng dạy: 2.000.000đ
(Hai triệu đồng chẵn/học viên/khóa học).
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu HC-TH
- Lưu TTĐLƯD

HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
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