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British Boarding Schools Show 6. Defa İstanbul’da önde gelen İngiliz okulları Türk aileler
buluşturmak üzere hazırlanıyor.
Fuara katılım önden kayıt ile ücretsizdir.
British Boarding Sschools Show Hakkında
British Boarding Schools Show 5 senedir İstanbul’da büyüyen ziyaretçi kitlesiyle, 6. En başarılı
fuarını gerçekleştirmek üzere İstanbul’a dönüyor.
Fuar Türk ailelerin İngilterenin önde gelen, prestijli yatılı okullarının müdür ve kayıt
görevlileri ile tanışmaları için büyük bir fırsat. 16 bilinen İngiliz okulları, emlak danışmanları
ailelere çocuklarının eğitimlerini planlarken her yönden yardımcı olmak için fuarda hazır
bulunacaklar. Okullara başvuru yapmadan önce kayıt, kabul şartları, akademik burs ve benzeri
konularda direk okullardan bilgi alma fırsatını yakalayın.
İngiliz yatılı okullarına ilgi dünya çapında gün geçtikçe artmaktadır. Şu an da 69,979 yatılı
öğrenci İngiltere de eğitim görmekte olup bunun %41’İ yabancı öğrencilerdir. İngiliz
eğitiminin kalitesi öğrencilerin üniversite girişlerinde üniversitelerce çok itibar görmektedir.

İstanbul için, ekip olarakkatılacak okul listesini çok dikkatli değerlendirdik. Bu okulların
mezunları arasında önemli iş adamları, politikacılar, akademisyenler, sporcular gibi başarılı,
bireyler bulunmaktadır. Bu okullar öğrencilerin İngiltere ve Amerikadaki üniversitelerde
öğrenim görmelerine olanak veren başarılı bir program sürdürmektedirler.

Ayrıca Fuar alanında siz ailelere yardım etmek üzere alanında deneyimli ve sizlere rehberlik
yapacak danışmanları da bulacaksınız. William Petty, Londranın önde gelen danışmanlarından
olup, The Times, The Economist ve Tatler’da eğitimle ilgili yazıları bulunmaktadır. Ayrıca bu
seneki fuarımızı Bonas Macfarlane, British Airways ve Tatler dergisinin sponsor olduğunu
gururla belirtmek isteriz.

Katılımcı okullar:
-

Aiglon

-

Charterhouse

-

Gordonstoun

-

Lancing College

-

Lockers Park

-

Loretto

-

Marlborough

-

Millfield

-

Sevenoaks

-

St Edmunds College

-

Stonar

-

Uppingham

“ Bryanston’da öğrenim görmeye başladığım sene, İngiliz eğitimine geçmeden nasıl ders
çalışmam gerektiğini bilmediğimi farkettim.” – 2016’da fuara katılıp okulunu seçen bir Türk
öğrenci.

The Independent Schools Show bundan tam 12 sene önce başladı ve o günden beri 10 farklı
ülkede düzenlendi. 2019’da Dubai’deki fuar 40. Fuarımızdı. 2019-2020 eğitim yılınıda 6 yeni
fuar ,(Monako, Geneva, Bangalore,, Shenzen,, Hanoi, Ho Chi Minh )daha programa koymaktan
mutluluk duyuyoruz.
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