CĂTRE: TOATE INSTITUȚIILE EDUCAȚIONALE DIN JUDEȚ
ÎN ATENȚIA: DOAMNELOR/DOMNILOR DIRECTOR

Prin prezenta scrisoare, avem plăcerea de a invita profesorii și elevii instituţiei de învățămât reprezentată
de dumneavoastră să participe la World Education Fair, ediția de toamnă 2016, care va desfășura astfel:
23 Septembrie 2016 – Timișoara, Hotel Continental
24-25 Septembrie 2016 – București, Hotel Athenee Palace Hilton
26 Septembrie 2016 – Iași, Grand Hotel Traian
28 Septembrie 2016 – Constanța, Hotel Ibis
29 Septembrie 2016 – Galați, Hotel Vega
1 Octombrie 2016 – Craiova, Hotel Ramada Plaza
Special pentru tinerii din România, în cadrul World Education Fair, reprezentanţii universităţilor, centrelor
de limbi străine, liceelor și colegiilor din străinătate vin să-și prezinte oferta educaţională, bursele și
oportunităţile de studiu, carieră și dezvoltare. În funcţie de programul de studiu de care fiecare tânăr este
interesat, acesta primește toate informațiile de care are nevoie pentru a fi admis la instituţiile de
învăţământ din ţări precum: Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elveţia, Germania, Cehia, Italia și alege
din miile de programe liceale, de Licenţă, Master sau MBA disponibile, sau pentru a participa la una din
cele peste 300 de EduTabere individuale și de grup în străinătate.
În cadrul World Education Fair profesorii și elevii vor avea posibilitatea să:
- participe gratuit la sesiunile de informare susținute de reprezentanţii instituțiilor educaționale partenere
în proiectul World Education
- primească informaţii detaliate despre burse, împrumuturi şi fonduri alocate elevilor și studenților din
România
- beneficieze de ajutor pentru a aplica la o universități din Marea Britanie prin UCAS, Integral fiind un
centru acreditat UCAS in Romania
- beneficieze de consultaţii individuale gratuite privind oportunităţile de studiu in străinătate
- să se înscrie la cursuri de pregătire pentru susținerea examenelor de IELTS, TOEFL, Cambridge
- să se înscrie pentru teste de orientare profesională și în carieră
- afle noile oportunităţi pe care proiectul World Education le va aduce in Romania
Profesorii vor avea de asemenea posibilitatea să discute cu reprezentanţii instituţiilor prezente la târg
pentru a organiza prezentări dedicate în şcolile în care activează, să vadă și să se înscrie la tabere
educaționale de grup sau la cursuri și teste care să-i ajute pe elevi să-și aleaga corect viitorul educațional
și profesional.
Pentru a avea o experienţă de succes la World Education Fair, se recomandă preînregistrarea gratuită la
târg, prin completarea formularului disponibil pe www.worldeducation.ro.
Cu stimă,
Ivan Domuschiev
Coordonator al proiectului World Education în România
Tel: 0733 069 006/ e-mail: ivan@integraledu.ro
Despre IntegralEdu: IntegralEdu este cel mai important consultant educațional din România pentru studii în afara țării, cu birouri în București,
Constanța, Craiova, Galați, Iași și Timișoara. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 24 de ani în consilierea elevilor,
părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate, studii
gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine. Prezentă în România din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de
consultanță în educație la nivel local și reprezintă peste 500 de instituții de învățământ de top din Europa și SUA. Pentru mai multe informații
puteți accesa www.integraledu.ro, www.worldeducation.ro și pagina de FB www.facebook.com/Integraledu.ro

