UTalk Programme
Term 2, Academic Year 2018-2019
Week
1: 17th January
“Introduction”

2: 24th January
“Comparing
different university
systems”

What will the talk be about?
General information about HeadStart UTalks
and an introduction to basic information about
U-Prep programme including key timings,
application procedures and how HeadStart
supports university progression.

Who might be interested?
Any interested parents.

Find out the basic differences between
university / college study around the world how might studying in the UK, USA, Europe,
Canada or Asia differ from each other.

Any parents unfamiliar with international
university systems or unsure about
destinations. Particularly interesting for
parents with children in year 10-12.

3: 31st January
“Comparing post
16 systems”

A comparison of the main international senior
school / college preparation options, including A
Level, IB, and the US school system.

For parents thinking about the different
options after IGCSE, or families who may
be relocating from HeadStart and are
considering the different option available.

4: 7th February
Your Child’s
5 Year Plan

A general outline of what families can be doing
to prepare for university applications.

Designed for parents of younger children,
in Years 6-9, but should be interesting to
parents with older or younger children.

5: 14th February
Show me the
Money

This session will compare the costs of different
universities, countries and systems. It will
outline key terminology and talk through basic
information about financial aid and
scholarships.

Anyone who wants more information about
costs, particularly parents for whom money
is a factor in decision making.

6: 28th February
Cambridge
Options!

Information about how to ensure your child
makes effective subject choices at IGCSE and
A Level. This will complement formal meetings
at school but will provide additional tips.

Parents of children in year 8-11, especially
those who are looking at IGCSE (year 9)
and A Level (year 11) options this year

7: 7th March
Applying to the UK
and Europe

Important details and information about how
applications to the UK and other European
destinations work.

Any families interested in the UK or other
European destinations for their child’s
university study.

8: 14th March
Applying to the
USA / Canada

Important details and information about how
applications to the USA and Canada work.

Any families interested in the USA or
Canada for their child’s university study.

9: 21st March
Help your child
choose a
university

How to talk to your child about their university
options and simple tools to help prioritise
factors in university or college choice.

Any interested parents, especially families
with older children, year 10-12.

10: 28th March
UK special Oxford /
Cambridge /
Medical
applications

A special session for parents who want to know
more about these prestigious courses and their
very different application procedures.

Any interested parents.

11: 4th April
Testing

Information about the different tests university
applications require, including standardised
tests like SAT, language tests like IELTS and
TOEFL, and subject specialist tests like BMAT
and LNAT.

Families with older children who are
preparing for university study, year 10-12.
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ผู้ปกครองกลุ่มใดควรเข้ ารับฟัง

ครั้งที่ 1: 17 ม.ค. 62
“เปิ ดตัว/แนะนาโปรแกรม”

เปิ ดตัวและแนะนำโปรแกรม UTalk ข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับโปรแกรม U-Prep เช่น ช่วงเวลำส่งใบสมัครไป
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ขั้นตอนกำรส่งใบสมัคร และแนวทำง
กำรช่วยเหลือนักเรี ยนให้เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย

ผูป้ กครองที่มีบุตรหลำนอยูใ่ นชั้น Year 10 - Year 13
ผูป้ กครองทุกระดับชั้นที่สนใจ

ครั้งที่ 2: 24 ม.ค. 62
เปรียบเทียบหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยต่ างประเทศ

เปรี ยบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำง University และ
สหรัฐอเมริ กำ ยุโรป แคนำดำ และในทวีปเอเชีย

ผูป้ กครองที่ตอ้ งกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยระบบนำนำชำติและมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะผูป้ กครอง Year 10 -13

ครั้งที่ 3: 31 ม.ค. 62
เปรียบเทียบหลักสู ตรอินเตอร์

เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง ระบบกำรศึกษำ
หลักสูตรA Level หลักสูตร IB และหลักสูตรอเมริ กนั

ผูป้ กครองที่วำงแผนให้บุตรหลำนศึกษำต่อในหลักสูตร
IGCSE หรื อหลังจำกจบหลักสูตร IGCSE จำกเฮดสตำร์ท

ครั้งที่ 4: 7 ก.พ. 62
วางแผนล่ วงหน้ า 5ปี

ข้อมูลทัว่ ไปที่ผปู ้ กครองจำเป็ นต้องทรำบ เพื่อเตรี ยมตัว
ส่งบุตรหลำนเรี ยนต่อระดับมหำวิทยำลัย

ผูป้ กครองชั้น Years 6-9
และผูป้ กครองที่สนใจทุกระดับชั้น

College และระบบกำรศึกษำในสหรำชอำณำจักร

ครั้งที่ 5: 14 ก.พ. 62
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต่อในแต่ละ
เตรียมความพร้ อมด้ านการเงิน ประเทศ ระบบกำรศึกษำ และกำรขอรับทุนกำรศึกษำ
ครั้งที่ 6: 28 ก.พ. 62
หลักสู ตรเคมบริดจ์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรเลือกวิชำเรี ยนในหลักสูตรวิชำ
IGCSE _และ หลักสูตร A Level

ผูป้ กครองทุกระดับชั้นที่สนใจ
ผูป้ กครอง Year 8-11 ผูป้ กครอง Year 9 ที่กำลังจะเลือก
วิชำเรี ยนหลักสูตร IGCSE และผูป้ กครอง Year 11 ที่
กำลังจะเลือกวิชำเรี ยนหลักสูตร A Level

ครั้งที่ 7: 7 มี.ค. 62
เรียนต่ อมหาวิทยาลัยใน
สหราชอาณาจักรและยุโรป

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรส่งใบสมัครเพื่อเข้ำศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยในสหรำชอำณำจักรและยุโรป

ผูป้ กครองที่วำงแผนจะให้บุตรหลำนศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยในสหรำชอำณำจักรหรื อในทวีปยุโรป

ครั้งที่ 8: 14 มี.ค. 62
เรียนต่ อมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรส่งใบสมัครเพื่อเข้ำศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริ กำและแคนำดำ

ผูป้ กครองที่วำงแผนจะให้บุตรหลำนศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริ กำหรื อแคนำดำ

ครั้งที่ 9: 21 มี.ค. 62
เลือกมหาวิทยาลัยไหนดี?

เทคนิคกำรช่วยลูกตัดสิ นเลือกมหำวิทยำลัยและสำขำวิชำ

ครั้งที่ 10: 28 มี.ค. 62
กำรศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยชั้นนำ มหำวิทยำลัยออกซ์
ฟอร์ด และมหำวิทยำลัยเคมบริ ดจ์ และเจำะลึกกำรเรี ยน
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน
สหราชอาณาจักร/ออกซ์ ฟอร์ ด/ สำขำแพทย์ดว้ ย
เคมบริดจ์ /เรียนต่ อแพทย์
ครั้งที่ 11: 4 เม.ย. 62
การสอบต่ างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอบ SAT สอบวัดควำมรู ้ภำษำอังกฤษ
IELTS และ TOEFL สอบ BMAT และ สอบ LNAT

ผูป้ กครองทุกระดับชั้นที่สนใจ
โดยเฉพำะผูป้ กครองที่มีบุตรหลำนในระดับ Year 10 -13
ผูป้ กครองทุกระดับชั้นที่สนใจ

ผูป้ กครองที่มีบุตรหลำนในระดับ Year 10 -13

