EĞİTİM
Danışmanlık kurumu Bonas MacFarlane ile

İngiltere’nin en köklü
okullari İstanbul’a geliyor
İngiltere’nin en yetkin danışmanlık kurumu olan Bonas
MacFarlane İngiltere’de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere
en uygun koşullarda hizmet vermek için Çırağan Sarayı’nda
çok özel bir buluşma gerçekleştiriyor.

Yatırım yapmak isteyen
birçok insanı cezbeden
Florida’nın önemli kültür ve
finans merkezlerinden olan
Miami’deki ‘Miami Paramount
World Center’ projesi oldukça
dikkat çekiyor.

■ Darren
Marshall

B

ritish Boarding Schools Show İstanbul,
27 - 28 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda Türk Aileler ile
buluşmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin en iyi
lise eğitimi veren köklü okullarının katıldığı ve özel eğitim olanaklarının incelenebileceği bir platform olan bu etkinlik; çocukları
için bir okula karar vermenin aileler için gerek duygusal, gerekse finansal açıdan ne kadar önemli bir seçim olduğunun bilincinde
olan okul müdürleri ve temsilcileri ile bire bir
tanışmak için mükemmel bir fırsat.
Geçtiğimiz yıllardaki yoğun katılım nedeniyle bu yıl üçüncüsünü düzenlenen fuarda aileler, İngiltere’nin seckin okullarından;
Aiglon College, Bedales, Bryanston School, Chelsea Independent College, Gordonstoun, Junior King’s Canterbury, Kensington
Park School, Loretto, Marlborough College,
Millfiled Prep School, Millfield School, Mount
Kelly, Prior Park Schools, St Edmund’s College& Prep, Strathallan, The King’s School Canterbury, Wellls Cathedral School ile biraraya
gelip İngiliz eğitim sistemi hakkında detaylı bilgi alacak ve okul yetkilileri ile doğrudan
görüşmeler yaparak çocukları için en uygun

okulu değerlendirme şansına sahip olacaklar.

Öncelikli görüşmeler ile zaman
kazananın

İngiltere’deki yatılı okullardan alınan fayda hakkında da farkındalık hızla yükseliyor. İngiltere’deki özel eğitim kurumlarına talebin yüksekliğini göz önünde bulundurursak, bu fuarda okulların yöneticileri ile bire
bir zaman gecirmek ailelere dogru okulu bulma konusunda zaman kazandıracak ve çok
yardimci olacak. Dünya’nın en seçkin okulları arasında yer alan; Central Saint Martins,
Parsons NY, Chelsea Art College, University
of The Arts London (UAL) veya The Bartlett
School of Architecture (UCL) gibi okullar radarınızdaysa, 11 yaş ve üstü öğrenciler için
sanat bursu almanın, portfolyo hazırlamanın
inceliklerini sunan, yeteneğe/kişiliğe göre en
uygun okulların seçilmesi ve kabulü konusunda danışmanlık veren Darren Marshall ile
tanışmanızı öneririz.
İngiltere’nin en iyi lise eğitimi veren, en
köklü okullarının katılacağı ve özel eğitim
olanaklarının incelenebileceği bir platform
olan bu etkinlik çerçevesinde İstanbul’a ge-

lecek olan Darren Marshall, 2 gün boyunca
bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler ve
ebeveynlerinin sorularını yanıtlayacak.
“Amacımız, öğrencinin yaratıcı ve sanatsal potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesini sağlamak ve konunun onlara kısa ve uzun
vadede neler verebileceğini anlamaktır. Bonas Macfarlane’da Sanat Şefi olarak çalışmalarımı, özel olarak seçilmiş sanat öğretmenlerinden oluşan bir ekiple beraber yürütüyorum. Rehberlik ve desteğimizle, bugüne kadar 11 yaş ve üstü pek çok Türk öğrencinin
sanat bursu almasını ve özellikle İngiltere’de
Lise, IB ve AP sınavları için en iyi şekilde hazırlanmasını sağladık. Bu yıl ilk kez İstanbul’a
gelerek ön görüşmelere katılacağım için heyecanlıyım” diyen Darren, Glasgow Sanat
Okulu’nu 1.likle bitirmiş bir sanatçı aynı zamanda. Yüksek lisansını Chelsea Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde tamamlamış. Resimleri, The Saatchi Collection başta olmak üzere,
Avrupa’daki pek çok özel koleksiyonda yer
alıyor. İngiltere’nin en prestijli sanat yarışması Bloomberg “New Contemporaries”de 10 yıl
danışmanlık yapan Darren Marshall ile tanışma fırsatını kaçırmayın!
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