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Какво се разкри зад вратите на първия за годината образователен форум?

На 27 и 28 януари 2006 година се състоя форумът "Отворени Врати за Образование в
Чужбина",
където осмелилите се да прекрачат
прага на този необятен свят от възможности имаха шанса да открият различни
перспективи за развитие.
Предложенията бяха най-разнообразни обхващащи целия спектър от интереси –
езикова подготовка за ралични цели, средно и висше образование.

Най-голям интерес към събитието проявиха желаещите да придобият бакалавърска или
магистърска степен зад граница. Кандидатите търсят предимно университети, които
предлагат стипендии, за да се облекчи, макар и частично финансовия товар на
следването им. На пръсти обаче се броят учебните заведения, които субсидират
български студенти. Сред тях е най-старият университетски колеж в Кипър – Cyprus
College
, където
учебната такса за година е 4950 евро и се отпускат стипендии покриващи до 50% от нея.
Привлекателно звучи и предложението на лондонския
Middlesex University,
където студентите могат да комбинират различни специалности, като бизнес и право,
компютри и мениджмънт, медии и литература. Чуждестранните студенти имат
възможност да кандидатстват и за стипендия от 1000 английски лири.

Две дипломи могат да се получат и зад океана. Американският университет Johnson
&Wales University
издава колежанска и бакалавърска диплома след четири годишно обучение.

Внушителен брой средни училища представиха програмите си, вероятно в отговор на
засиления интерес от страна на българските родители. Наред с британските средни
училища на внимание се радваха и швейцарските институции.

Специална стипендия за български ученици предлага Brooke House College, която е на
стойност от 20% до 50% от общите разходи за година ( 17 550 английски лири).
Конкурсът за разпределение на тези стипендии се провежда в два кръга – тестове по
английски език и математика и лично интервю с представител на колежа. През 2006
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година изпитните дни са 27 и 28 май, а възрастовата граница за кандидатите е 14-19
години.

Една субсидия от 1000 щатски долара и десет по 250 долара се разпределят и по
обменната програма Една учебна година в САЩ. Условията на конкурса тук включват
тест по английски език (на 20 февруари в София) и лично интервю събеседване с
кандидатите изкарали поне 51% на първия кръг. Кандидатите трябва да са на възраст
между 15 и 18 години и да владеят английски език поне на средно ниво. Победителите в
конкурса ще бъдат обявени през месец март.
За всички онези, които са завършили средното си образование и не гледат към вратите
на Алма Матер остава възможността да овладеят някой чужд език, като същевременно
опознаят и страната, където той се използва ежедневно. Десетки езикови програми
примамваха посетителите от всички възрасти. Учебните центрове предлагат
всевъзможни комбинации от обучение и забавление, за да удовлетворят максимално
потенциалните си клиенти.
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Истинско удоволсвие беше да участвам в образователния форум на ESH Study Abroad в
София, възобнових стари познанства и създадох нови! И накрая, благодаря на Боян
Манев, мой ученик от онези далечни дни, който посети щанда на Розенберг и ме
поздрави с онези мили думи: "Господин Нийл! Въобще не сте се променил!"
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