Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Ыбрай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жыл сайын
Үздіксіз білім беру халықаралық конференциясын өткізіп келеді. Осы
конференцияның жалғасы ретінде 2021 жылы 1-2 шілдеде Францияның
(Париж қ.) Әлемдік үздіксіз білім беру Комитетінің ұйымдастыруымен
«ЖАҢА ҒАЛАМДЫҚ КОНТЕКСТІДЕ ТҰРАҚТЫ ТҰЛҒАЛЫҚ ЖӘНЕ
КӘСІБИ ЖЕТІЛУ ЖОЛЫНДА» тақырыбында VI Дүниежүзілік форумы
өтеді.
Форумды өткізу форматы: онлайн.
Форумға қатысу: тегін.
Форум тілдері: француз, ағылшын, испан, қытай.
Форум ЮНЕСКО мен Еуропалық Комиссияның вице-президенты
Маргаритис Схинас (Margaritis SCHINAS) мырзаның бастамасымен, сонымен
қатар, ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру институты, ЕУРОПА КЕҢЕСІ,
ересектерге арналған білім берудің Халықаралық Кеңесі, өмір бойы білім алу
платформасы, Еуропалық мектептер федерациясы, Копрогресс басқару
корпорациясы (Қытай), Латын Америкасының Сауда Палатасы, СанктПетербург мемлекеттік университеті, CR & DALL (Газго университеті),
INFFO орталығымен әріптестік байланыста өткізіледі.
Тәжірибе алмасу, болжам жасау және ұжымдық рефлексия үшін
пленарлық сессиялар мен тақырыптық семинарларға 66 халықаралық
сарапшылар қатысады деп күтілуде.
Форумға тіркелу және ол туралы толық ақпарат келесі сайтта
ұсынылған: CMAtlv: www.cmatlv.org , https://en.cmatlv.org/copie-de-forum2020

Уважаемые дамы и господа !
Национальная академия образования имени Ибрая Алтынсарина
ежегодно
проводит
международную
конференцию
непрерывного
образования. В продолжение данной конференции 1-2 июля 2021 года
состоится VI Всемирный форум по обучению на протяжении всей жизни
«НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОЙ ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В НОВОМ ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ»,
организованный Всемирным Комитетом непрерывного образования
(Франция, г. Париж).
Формат проведения: онлайн.
Участие в Форуме бесплатно.
Языки Форума: французский, английский, испанский, китайский.
Форум проводится под эгидой ЮНЕСКО и вице-президента
Европейской Комиссии г-на Маргаритис Схинас (Margaritis SCHINAS), а
также в сотрудничестве с Институтом ЮНЕСКО по обучению на
протяжении всей жизни, СОВЕТОМ ЕВРОПЫ, Международным Советом по
образованию взрослых, Платформой обучения на протяжении всей жизни,
Европейской Федерацией Школ, Корпорацией по управлению Копрогресс
(Китай), Латиноамериканской Торговой Палатой, Санкт-Петербургским
Государственным Университетом, CR & DALL (Университет Газгоу),
ЦЕНТРОМ INFFO.
Ожидается участие 66 международных экспертов, которые примут
участие в пленарных заседаниях и тематических семинарах для обмена
опытом, коллективного осмысления и форсайта.
Подробная информация и регистрация на Форум размещена на сайте
CMAtlv: www.cmatlv.org, https://en.cmatlv.org/copie-de-forum2020

Dear Ladies and Gentlemen,
The National Academy of Education named after Ybray Altynsarin annually
holds an international conference of continuing education. In continuation of this
conference,
the
VIth
World
forum
for
lifelong
learning
"TOWARDS SUSTAINABLE PERSONAL AND PROFESSIONAL
FULFILLMENT IN THE NEW GLOBAL CONTEXT, organized by the
Lifelong learning World Committee (France, Paris), will be held on July 1-2,
2021.
Online participation is free
Forum languages: French, English, Spanish, Chinese.
The Forum is held under the double patronage of UNESCO and of the VicePresident of the European Commission, Margaritis SCHINAS, and with the
collaboration of the UNESCO Institute for Lifelong Learning, the COUNCIL OF
EUROPE, the International Council for Adult Education, the Lifelong Learning
Platform, the European Federation of Schools, CoProgress Management
Corporation (China), the Latin American Chamber of Commerce, St Petersburg
State University, CR & DALL (University of Gasgow), and the INFFO CENTER.
It will involve 66 international experts, in plenary sessions and thematic
workshops for the exchange of experiences, collective reflection and foresight.
All information and registration on the CMATLV site: www.cmatlv.org,
https://en.cmatlv.org/copie-de-forum2020

