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Kính gửi: các đơn vị
Nhà trường thông báo đến các đơn vị về Hội thảo quốc tế Các Nhà Khoa học và Giáo dục
về Học tập suốt đời cho phát triển bền vững lần thứ nhất I-CEARE 2017. Chương trình dành cho
các học viên bậc Tiến sĩ, nhà giáo dục, tổ chức cộng đồng, và các nhà nghiên cứu có quan tâm
đến các chủ đề học tập suốt đời, vai trò của đại học, phát triển môi trường học tập bền vững, v.v.
Thông tin chi tiết như sau:
Tên hội thảo: 1st International Conference of European and Asian Researchers and
Educators on Lifelong Learning for Sustainable Development – I-CEARE 2017
Đơn vị tổ chức: ĐH Philippines Normal University phối hợp với Asia-Europe Foundation
(ASEF) và National Association of UNESCO Clubs in the Philippines (NAUCP),
UNESCO Philippines
Chủ đề: Universities and Communities in Asia and Europe: Creating Meaning for
Sustainable Development
Thời gian, địa điểm: 12-14 tháng Năm, 2017 tại Boracay, Philippines
Chi phí tham gia chương trin
̀ h: USD 300.00, bao gồm ăn uống, lưu trú (2 đêm, 3 ngày)
và bộ tài liệu hội thảo.
Đăng ký tham dự tại website http://tinyurl.com/I-CEARE2017
Ban tổ chức kêu gọi các học giả có quan tâm tham dự và gửi tóm tắt bài viết tham dự hội
thảo (250-300 từ) về email cgster@pnu.edu.ph trước ngày 30 tháng Ba năm 2017.
Để biết thêm thông tin về hội thảo, vui lòng truy cập www.pnu.edu.ph hoặc liên hệ Ban tổ
chức qua e-mail: i-ceare 2017@pnu.edu.ph , cpeo@pnu.edu.ph , hoặc cgster@pnu.edu.ph .
Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rô ̣ng raĩ thông tin này để cán bộ, giảng viên và
học viên cao học có quan tâm đăng ký tham gia.

Trân tro ̣ng.
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