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Началото на Новата година отново беше ознаменувано от най-голямото изложение за
образование в чужбина, организирано от Консултантска къща "Дарби", което
предостави на всеки желаещ качествена и пълна информация за възможностите за
обучение в чужбина. Януарското издание на изложението "Отворени врати за
образование в чужбина" се организира за пета поредна година и отново поднесе
приятни изненади на всеки посетител. Тук може да видите участниците в изложението.

Януарското изложение от 2010г. имаше за цел да представи цялостна картина на
възможностите за обучение в чужбина чрез трите основни сектора:
езикови курсове, средно и висше образование.

Прогнозните резултати за тази година показват нарастване на желаещите да се
включат в езиково обучение в чужбина. Консултантска къща "Дарби" подготви в
рамките на изложението "Магазин за езиково обучение, курсове и ваканции". Всеки
записал се получи намаление, отстъпки, а за тези, които доведат и свои приятели или
се запишат групово се предвижда стипендия от 500 евро.

За улеснение на кандидатстудентите, повишаване тяхната информираност и
подпомагане техния правилен избор Сектор "Висше образование" беше подготвил
сериозна програма. По време на изложението се проведоха презентации във вид на
семинари.

На изложението бяха представени чуждестранните партньори на "Дарби" от над 10
държави от Европа и АмерикаВеликобритания, Дания, Холандия, Франция, Белгия, Швейцария, Германия, Австрия,
Италия, Кипър, САЩ и др.
За първи път на това изложение участваха елитни университети от Швеция, Турция и
Абу Д`Аби.

Някои от университетите предоставиха стипендии, предназначени за българи в размер
от 50 до 100% от таксата за обучение. Консултантска къща "Дарби" също обяви
стипендия от 1000 евро за един кандидатстудент, записан за придобиване на висше
образование в неин партньорски университет в чужбина.
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Според проучване, направено от консултантска къща "Дарби", за последната година,
родители и деца все повече предпочитат средното образование извън България. За
последната година е констатиран 60% ръст на заминаващите за чужбина ученица.
Родителите изпращат най-често децата си в международни училища в Англия, Италия,
Швейцария, Ирландия и САЩ. Те, обаче, срещат най-сериозни трудности при избора на
учебно заведение. Именно поради тази причина Сектор "Средно образование" подготвя
специален "Семинар за родители", който се проведе в неделния ден и на който се
разискаха предимствата на средното образование в чужбина, условията за обучение и
живот в пансионатните училища и помощта, която Консултантската къща може да
окаже при реализиране на такава цел.
Януарското изложение "Отворени врати за образование в чужбина" отново защити
името на "Дарби" като един от лидерите в областта на образованието в чужбина.
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